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ABSTRACT 
Background: Rumah Sakit Islam Surabaya (RSIS) has been cooperating with the Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan since 1 January 2014. There are few changes to the service mechanism in relation to such 
cooperation, one of which is the change that occurred in the Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSIS is a claim that 
can be charged to the patient BPJS only claim to true emergency cases only according to the IGD Authorized. 
Objective: To analyze the existing emergency cases in the IGD RSIS before cooperating with BPJS by type of true or 
false emergency cases and ten largest in the diagnosis of IGD RSIS 2013. Methods: This study is a descriptive 
observational study based on secondary data obtained from the data RSIS Medical Record. Samples of this research 
is the data type of true or false emergency cases in the IGD RSIS from January to December 2013 and the ten 
largest in the diagnosis of IGD RSIS during 2013. The analysis is done by comparing the samples with normative 
studies and observations made in the IGD RSIS. Results: During the year 2013 found cases of true emergency of 
43.29% and a false case of emergency by 56.56% and nine of the ten largest in the diagnosis of IGD RSIS during 
2013 is included into 144 diagnoses diagnosis should be completed by a doctor in the facility primary health care. 
Conclusion: IGD RSIS need to make some effort to anticipate the high false emergency and diagnosis are not in 
accordance with the IGD Authorized in JKN era. 
Keywords: IGD RSIS, diagnosis, false emergency. 
 

ABSTRAK 
Latar belakang: Rumah Sakit Islam Surabaya (RSIS) telah melakukan kerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014. Ada beberapa perubahan 
mekanisme pelayanan sehubungan dengan kerjasama tersebut, salah satunya adalah perubahan yang 
terjadi di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSIS yaitu klaim yang bisa ditagihkan untuk pasien BPJS hanya 
klaim untuk kasus true emergency saja sesuai dengan Tupoksi IGD. Tujuan: Menganalisis kasus 
kegawatdaruratan yang ada di IGD RSIS sebelum bekerjasama dengan BPJS berdasarkan jenis kasus 
true atau false emergency dan sepuluh diagnosis terbanyak di IGD RSIS tahun 2013. Metode: 
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Observasional berdasarkan data sekunder yang 
diperoleh dari data Rekam Medis RSIS. Sampel pada penelitian ini adalah data jenis kasus true atau 
false emergency di IGD RSIS dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2013 dan sepuluh 
diagnosis terbanyak di IGD RSIS selama tahun 2013. Analisis dilakukan dengan membandingkan 
sampel dengan kajian normatif dan observasi yang dilakukan di IGD RSIS. Hasil: Selama tahun 2013 
didapatkan kasus true emergency sebesar 43,29% dan kasus false emergency sebesar 56,56% dan 
sembilan dari sepuluh diagnosis terbanyak di IGD RSIS selama tahun 2013 merupakan diagnosis yang 
termasuk kedalam 144 diagnosis yang harus sudah diselesaikan oleh dokter di fasilitas pelayanan 
kesehatan primer. Simpulan: IGD RSIS perlu melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi 
tingginya false emergency dan diagnosis yang belum sesuai dengan Tupoksi IGD di era JKN. 
Kata kunci: IGD RSIS, diagnosis, false emergency. 
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Pendahuluan 
Rumah sakit merupakan institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan dan gawat darurat. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang rumah sakit, gawat 
darurat adalah keadaan klinis pasien yang 
membutuhkan tindakan medis segera guna 
menyelamatkan nyawa dan pencegahan 
kecacatan lebih lanjut. Rumah Sakit Islam 
Surabaya (RSIS) berdiri tanggal 25 Maret 1975 
dan terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 2-4 
Surabaya, merupakan rumah sakit privat kelas 
C yang dengan kapasitas 108 TT dan memiliki 
364 tenaga kerja.  

Fungsi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
adalah melakukan pelayanan kegawatdaruratan 
dan life saving sehingga IGD seharusnya hanya 
melayani kasus gawat darurat saja (true 
emergency) akan tetapi pada kenyataannya 
IGD masih melayani kasus tidak gawat darurat 
(false emergency). Selain itu belum ada standar 
khusus untuk toleransi kasus false emergency 
untuk IGD.  

Sejak 1 Januari 2014, RSIS telah 
melakukan kerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan 
(Permenkes) No. 5 tahun 2014 tentang 
Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Primer telah mengatur 
tentang 144 diagnosis yang penatalaksanaannya 
secara mandiri harus sudah tuntas oleh dokter 
layanan primer (fasilitas kesehatan tingkat 
pertama). Selain itu BPJS Kesehatan juga telah 
menerbitkan Buku Panduan Praktis Pelayanan 
Kesehatan yang salah satunya berisi tentang 
Kriteria Gawat Darurat dimana pada kasus 
kegawatdaruratan medis tersebut peserta BPJS 
Kesehatan dapat dilayani di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan 
tingkat lanjutan yang bekerjasama maupun 
tidak dengan BPJS Kesehatan dan tidak 
diperlukan surat rujukan. Berdasarkan hal itu 
maka penulis ingin mengetahui tentang jenis 

kasus dan diagnosis yang ada di IGD Rumah 
Sakit Islam Surabaya (RSIS).  
Tujuannya adalah untuk: 
1. Menganalisis jumlah kunjungan di IGD RSIS 

berdasarkan jenis kasus false emergency, 
true emergency dan Death On Arrival 
(DOA).  

2. Menganalisis 10 diagnosis terbanyak di IGD 
RSIS dan membandingkan dengan 144 
diagnosis yang penatalaksanaannya secara 
mandiri harus sudah tuntas oleh dokter 
layanan primer dalam Permenkes No. 5 
tahun 2014 dan Kriteria Gawat Darurat 
menurut BPJS Kesehatan. 

 
Metode 

Rancang bangun penelitian ini Deskriptif 
Observasional berdasarkan data sekunder yang 
diperoleh dari data Rekam Medis RSIS yaitu 
data jumlah kunjungan dan 10 diagnosis 
terbanyak di IGD RSIS pada Januari-Desember 
2013.  
Analisis dilakukan dengan cara:  
1. Mengumpulkan data kunjungan IGD RSIS 

pada Januari-Desember 2013. 
2. Membuat proporsi dan memilah data 

tersebut berdasarkan jenis kasus: false 
emergency, true emergency dan Death On 
Arrival (DOA). 

3. Mengumpulkan 10 diagnosis terbanyak 
yang sudah diolah oleh Rekam Medis RSIS. 

4. Membuat proporsi dan membandingkannya 
dengan 144 diagnosis yang 
penatalaksanaannya secara mandiri harus 
sudah tuntas oleh dokter layanan primer 
dalam Permenkes No. 5 tahun 2014 dan 
Kriteria Gawat Darurat menurut BPJS 
Kesehatan. 

 
Hasil 

Setelah dilakukan pengumpulan data 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 1. Jenis Kasus di IGD RSIS Tahun 2013 

Bulan 

True 
emergency 

False 
Emergency 

Death On 
Arrival 
(DOA) 

∑ % ∑ % ∑ % 

Januari 862 4,66 970 5,24 3 0,02 
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Bulan 

True 
emergency 

False 
Emergency 

Death On 
Arrival 
(DOA) 

∑ % ∑ % ∑ % 

Februari 644 3,48 944 5,10 2 0,01 

Maret  870 4,70 890 4,81 3 0,02 

April 764 4,13 767 4,15 2 0,01 

Mei  689 3,73 773 4,18 1 0,01 

Juni  655 3,54 741 4,01 1 0,01 

Juli  560 3,03 877 4,74 0 0 

Agustus 587 3,17 904 4,89 0 0 

Septemb
er 

575 3,11 846 4,57 
2 0,01 

Oktober 551 2,98 850 4,60 5 0,03 

Novemb
er 

627 3,39 801 4,33 
5 0,03 

Desemb
er 

622 3,36 1098 5,94 
5 0,03 

Total   8.00
6 

43,29
% 

10.46
1 

56,56
% 

2
9 

0,16
% 

(Sumber: data Rekam Medik tahun 2013) 
Tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi 

kasus yang tertinggi di IGD RSIS adalah kasus 
false emergency (56,56%), kemudian kasus 
true emergency (43,29%) dan  pasien yang 
datang sudah dalam keadaan meninggal dunia 
(Death On Arrival) sebesar 0,16%. Jumlah 
kasus false emergency melebihi separuh dari 
total 18.496 kasus yang ada. Hal ini 
menunjukan kinerja tim IGD belum berjalan 
sebagaimana fungsi IGD sebagai tempat untuk 
penanganan kasus gawat darurat dan life 
saving. 
 
Tabel 2. Sepuluh Diagnosis Terbanyak di IGD 
RSIS tahun 2013 

No. Nama Penyakit Jumlah % 

1 Vulnus appertum (luka 
terbuka)/cedera yang tidak 
diketahui lainnya 

2795 15,11 

2 Gastro enteritis 2141 11,58 

3 Fever unknow origin  2079 11,24 

4 Dyspepsia  1955 10,57 

5 Demam typhoid 1643 8,88 

6 Demam typhus 1554 8,40 

7 Influenza  1411 7,63 

8 Kecelakaan angkutan darat  1233 6,66 

9 Upper respiratory infection 1026 5,54 

10 Pharyngitis  1009 5,45 

(Sumber: data Rekam Medik tahun 2013) 
 
 

Tabel 2 menunjukan persentase 10 
diagnosis tertinggi di IGD RSIS tahun 2013 
sebesar 91,06% dari total diagnosis yang ada. 
Diagnosis tertinggi yaitu Vulnus 
Appertum/cedera yang tidak diketahui lainnya 
(15,11%), kemudian Gastro enteritis (11,58) 
dan Fever unknow origin (11,24). Akan tetapi 
Vulnus Appertum/cedera yang tidak diketahui 
lainnya dan Fever unknow origin merupakan 
diagnosis yang tidak spesifik merujuk pada 
suatu penyakit tertentu sehingga perlu 
diperbaiki untuk memperjelas 10 diagnosis 
terbanyak IGD RSIS. 

Tabel 3.  Perbandingan 10 Diagnosis 
Terbanyak IGD RSIS tahun 2013 dengan 144 
Diagnosis yang Penatalaksanaannya Secara 
Mandiri Harus Sudah Tuntas oleh Dokter 
Layanan Primer dan Kriteria Gawat Darurat 
Menurut BPJS Kesehatan. 

N
o 

Diagnosis 

144 Diagnosis 
Fasilitas 
Kesehatan 
Primer/Tingkat 1 

Keses
uaian 

Kriteria 
Gawat 
Darurat 
BPJS 

Keses
uaian 

1 Vulnus 
appertum 
(luka 
terbuka)/ 
cedera 
yang tidak 
diketahui 
lainnya 

Luka terbuka ada 
dalam diagnosis 
Fraktur terbuka 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 

2 Gastro 
enteritis 

Ada dalam 
diagnosis 
Keracunan 
Makanan yang 
menyebabkan 
gastro enteritis 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 

3 Fever 
unknow 
origin  

Demam/fever ada 
dalam diagnosis 
TBC paru, 
filariasis,  dengue 
Fever 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 

4 Dyspepsia  Ada dalam 
diagnosis Gastritis 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 

5 Demam 
typhoid 

Ada dalam 
diagnosis Demam 
tifoid 

Sesuai 
Demam 
typhoid 

Sesuai 

6 Demam 
typhus 

Ada dalam 
diagnosis Demam 
tifoid 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 

7 Influenza  Ada dalam 
diagnosis 
Faringitis 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 

8 Kecelakaan 
angkutan 
darat  

Bukan diagnosis 

*Buka
n 
diagn
osis 

Tidak 
ada 

*Buka
n 
diagno
sis 

9 Upper 
respiratory 
infection 

Ada dalam 
diagnosis 
Faringitis 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 

10 Pharyngitis  Ada dalam 
diagnosis 

Sesuai 
Tidak 
ada 

Tidak 
sesuai 
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N
o 

Diagnosis 

144 Diagnosis 
Fasilitas 
Kesehatan 
Primer/Tingkat 1 

Keses
uaian 

Kriteria 
Gawat 
Darurat 
BPJS 

Keses
uaian 

Faringitis 

 
Tabel 3 menunjukan bahwa 9 dari 10 

diagnosis terbanyak di IGD RSIS masih sesuai 
dengan 144 diagnosis penyakit yang bisa 
dilayani dan selesai di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Primer dan hanya 1 diagnosis yang 
sesuai dengan kriteria Gawat Darurat menurut 
BPJS Kesehatan yaitu Demam Thypoid. 
Diagnosis no. 8 yaitu Kecelakaan Angkutan 
Darat sebenarnya bukan diagnosis penyakit dan 
hal ini tentunya perlu dikaji ulang agar 
mendapatkan diagnosis yang tepat untuk 10 
diagnosis terbanyak di IGD RSIS.  
 
Diskusi 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah 
gerbang utama penanganan kasus gawat darurat  
di rumah sakit. Data kunjungan pasien ke IGD 
di seluruh Indonesia adalah 13,3% dari total 
seluruh kunjungan di rumah sakit (Sabriyati, 
2012). Didapatkan jenis kasus false emergency 
di IGD RSIS tergolong tinggi yaitu sebesar 
56,56% dari total kasus tahun 2013. Hal ini 
tentunya tidak sesuai dengan fungsi IGD 
berdasarkan Kepmenkes No. 856 tahun 2009 
yaitu sebagai pemberi layanan gawat darurat 
dan life saving dimana artinya diharapkan 
seluruh atau sebagian besar kasus yang ada di 
IGD merupakan kasus true emergency. 
Walaupun pada kenyataannya IGD masih 
melayani kasus tidak gawat darurat (false 
emergency) akan tetapi pada Kepmenkes No. 
129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Rumah Sakit belum mengatur tentang 
standar khusus toleransi untruk kasus false 
emergency.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan 
penulis, pemilahan kondisi pasien dilakukan di 
ruang Triage IGD RSIS menggunakan sistem 
color coding, berdasarkan pada kondisi pasien 
pada saat datang, dengan melihat permasalahan 
pada Airway (jalan nafas), Breathing 
(pernafasan) dan Circulation (sirkulasi 
pembuluh darah). Kemudian dilakukan 

pemeriksaan klinis untuk mendapatkan 
diagnosis sementara juga dengan anamnesis 
singkat untuk mengetahui riwayat pasien 
sebelumnya bila memungkinkan. Pasien 
dengan tingkat kegawatan paling rendah (gawat 
semu) digolongkan triage hijau, bila pasien 
tersebut datang pagi hari jam 07.00 s/d 14.00 
maka pasien tersebut akan diarahkan ke Unit 
Rawat Jalan, tapi bila pasien datang diluar jam 
tersebut maka pasien akan dilayani di IGD 
RSIS. Pasien dengan tingkat kegawatan ringan 
digolongkan triage kuning dibawa ke ruang 
periksa untuk menjalani pemeriksaan dokter. 
Triage merah adalah kondisi pasien yang 
membutuhkan tindakan segera (gawat 
mengancam jiwa) akan dibawa ke ruang 
resusitasi. Sedangkan pasien yang sudah 
meninggal saat tiba di IGD RSIS digolongkan 
triage hitam dan dilihat ada tanda 
ketidakwajaran atau tidak, sistem di Indonesia 
fungsi coroner akan diserahkan kepada Pejabat 
Kepolisian di wilayah tersebut (Herkutanto, 
2007). 

Pelaksanaannya sistem color coding di 
IGD RSIS sesuai dengan sistem color coding 
yang dikenal dengan START (Simple Triage 
And Rapid Treatment), yaitu:  
1. Hijau : Minor Injury, yaitu kondisi tidak 

gawat dan tidak darurat  
2. Kuning: Delayed, yaitu kondisi darurat 

tidak gawat, dapat menunggu  
3. Merah: Immediate, yaitu kondisi yang 

membutuhkan  penanganan segera  
4. Hitam: Deceased, pasien telah meninggal  

(Aacharya, Gastmans, Yvonne, & Denier, 
2011).  

 
Sehingga pasien yang digolongkan 

kedalam true emergency adalah pasien dengan 
triage merah dan kuning, sedangkan yang 
tergolong false emergency adalah pasien 
dengan triage hijau.  Sebagian besar pasien false 
emergency datang antara jam 14.00-07.00 
WIB, dimana pada jam itu Layanan Unit Rawat 
Jalan sudah tutup sehingga pasien false 
emergency dilayani di IGD RSIS. Tingginya 
pasien false emergency akan berpengaruh 
kepada rumah sakit, dimana di era JKN ini 
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pasien BPJS yang terdiagnosis false emergency 
di IGD klaimnya tidak akan diganti oleh BPJS. 
Seperti pada Perpres No 12 tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan pasal 25 yang 
menyatakan bahwa ada beberapa kasus yang 
tidak akan dijamin oleh BPJS antara lain pada 
butir (a) yaitu Pelayanan kesehatan yang 
dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana 
diatur dalam peraturan yang berlaku. Fungsi 
IGD berdasarkan Kepmenkes No. 856 tahun 
2009 yaitu sebagai pemberi layanan gawat 
darurat dan life saving yang artinya bahwa 
semua kasus yang ada di IGD bila sesuai 
prosedur adalah kasus kegawatdaruratan dan 
berkaitan dengan life saving (true emergency) 
sehingga untuk kasus diluar itu maka BPJS 
tidak akan menjaminnya atau membayar 
klaimnya. Selain itu tingginya pasien false 
emergency akan mempengaruhi mutu 
pelayanan kepada pasien true emergency di 
IGD. Secara umum mutu pelayanan pasien 
dipengaruhi oleh kompetensi teknis, akses 
terhadap pelayanan, efektifitas, hubungan antar 
manusia, efisiensi, kelangsungan pelayanan, 
keamanan dan kenyamanan (Hastuti, 2010). 
Banyaknya pasien false emergency akan 
mempengaruhi kompetensi teknis, akses 
terhadap pelayanan, efektifitas, hubungan antar 
manusia, efisiensi, kelangsungan pelayanan, 
keamanan dan kenyamanan yang akan 
diberikan kepada pasien true emergency. 
Misalnya kuantitas pasien false emergency yang 
berlebih di IGD akan meningkatkan beban 
kerja petugas IGD sehingga akan memberikan 
dampak yang kurang baik dalam hal pelayanan 
untuk pasien true emergency yang 
memerlukan ketajaman pemeriksaan untuk 
penegakan diagnosis dan observasi klinisnya. 
Selain itu tingginya jumlah pasien false 
emergency juga akan mempengaruhi 
efektifitas, efisiensi, akses dan kelangsungan 
terhadap pelayanan dan kinerja petugas IGD 
sehingga mempengaruhi keamanan dan 
kenyaman pasien true emergency dan pada 
akhirnya akan mengurangi mutu pelayanan di 
IGD. 

Berdasarkan 10 diagnosis terbanyak di 
IGD RSIS didapatkan 9 diantaranya merupakan 

diagnosis penyakit yang penatalaksanaannya 
harus sudah tuntas di dokter layanan primer 
sesuai dengan Permenkes No. 5 Tahun 2014. 
Total 10 diagnosis terbanyak di IGD RSIS 
adalah sebesar 16.846 atau 91,08% dari total 
diagnosis berdasarkan jumlah kunjungan yang 
ada selama tahun 2013. Sedangkan total jenis 
kasus false emergency yang ada sebesar 
56,56% dari total kasus di IGD RSIS pada 
tahun 2013. Diantara 10 diagnosis terbanyak di 
IGD RSIS ada diagnosis yang masih umum dan 
tidak spesifik misalnya pada diagnosis no. 1 
Vulnus Appertum/cedera yang tidak diketahui 
lainnya dan diagnosis no. 3 yaitu Fever unknow 
origin, diagnosis ini tidak spesifik sehingga 
tidak tertuju pada satu diagnosis penyakit. 
Begitu pula dengan diagnosis no. 8 yaitu 
Kecelakaan Angkutan Darat yang sebenarnya 
bukan merupakan diagnosis penyakit akan 
tetapi merupakan suatu peristiwa yang 
mungkin bisa menyebabkan berbagai jenis 
diagnosis, yang kemungkinan bisa termasuk 
kasus true emergency. Kemungkinan salah 
satunya adalah cedera kepada yang banyak 
menjadi penyebab utama kematian pada kasus 
kecelakaan lalu lintas. Insiden cedera kepala 
menempati urutan ke-5 dari seluruh kunjungan 
di IGD RS Panti Nugroho Pakem Yogyakarta 
pada triwulan pertama tahun 2005 (Wijanarka, 
2005). Beberapa diagnosis yang masih belum 
sesuai ini tentunya perlu dikaji ulang oleh Unit 
Rekam Medis agar mendapatkan diagnosis yang 
tepat untuk 10 diagnosis terbanyak di IGD 
RSIS. Banyaknya diagnosis yang sebenarnya 
sudah harus selesai di fasilitas pelayanan primer 
menunjukkan bahwa masih banyak diagnosis 
yang belum sesuai untuk RSIS sebagai pemberi 
Pelayanan kesehatan tingkat kedua. Diagnosis 
yang tidak sesuai dengan kriteria gawat darurat 
menurut BPJS menunjukkan masih banyak 
diagnosis yang belum sesuai dengan fungsi IGD 
akibatnya akan banyak tagihan dari IGD RSIS 
yang tidak bisa diklaimkan ke BPJS, sehingga 
hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak 
manajemen RSIS.  

Berdasarkan Permenkes No. 001 tahun 
2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan 
Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah 
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tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, 
baik promotif, preventif, kuratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, atau masyarakat yang 
terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: 
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 

Pelayanan kesehatan tingkat pertama 
(dalam Permenkes No. 5 tahun 2014 disebut 
Fasilitas pelayanan primer) merupakan 
pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh 
dokter dan dokter gigi di puskesmas, 
puskesmas perawatan, tempat praktik 
perorangan, klinik pratama, klinik umum di 
balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah 
sakit pratama. Sedangkan Pelayanan kesehatan 
tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan 
spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis 
atau dokter gigi spesialis yang menggunakan 
pengetahuan dan teknologi kesehatan 
spesialistik. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 
merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik 
yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau 
dokter gigi sub spesialis yang menggunakan 
pengetahuan dan teknologi kesehatan sub 
spesialistik. 

Kasus false emergency yang  tinggi juga 
terjadi di RSUD Ibnu Sina Gresik pada tahun 
2006-2011 dan didapatkan bahwa kinerja tim 
IGD yang diukur dengan  Malcolm Baldrige 
National Quality Award sudah baik, tetapi 
angka false emergency masih tinggi (Ekowati, 
2012) sehingga menuntut Manajemen rumah 
sakit untuk peka dan mengambil beberapa 
tindakan yang terkait dengan hal itu sebab bila 
pasien BPJS masuk IGD RSIS, tetapi 
diagnosisnya tidak sesuai dengan kriteria gawat 
darurat menurut BPJS, maka akan terjadi 3 
(tiga) kemungkinan, pertama, pihak RS tetap 
memberikan pelayanan medis kepada pasien 
dengan resiko tagihan/klaimnya tidak akan 
dilayakkan atau ditolak oleh BPJS Kesehatan, 
kedua pihak RS tetap memberikan pelayanan 
medis kepada pasien dan pasien akan bayar 
sendiri (dengan persetujuan dari pasien), ketiga 
pihak RS akan merujuk balik pasien ke fasilitas 

pelayanan kesehatan primer walaupun 
kejadiannya di malam hari. Hal ini tentunya 
merupakan sesuatu yang cukup rumit, apalagi 
bila informasi tersebut tidak disampaikan 
secara jelas kepada pasien dan pada akhirnya 
akan menimbulkan kesalahpahaman dan bisa 
berbuntut komplain kepada RS yang 
bersangkutan.  

Beberapa upaya yang dapat diambil oleh 
Manajemen rumah sakit untuk menghindari 
tingginya jumlah false emergency di IGD 
antara lain (1) Meningkatkan kesadaran 
pelanggan tentang fungsi utama IGD dengan 
penyebaran leaflet atau pengadaan banner di 
rumah sakit (2) Membuat fasilitas pelayanan 
kesehatan primer yaitu Poliklinik Umum yang 
buka 24 jam di sekitar RSIS sehingga dapat 
menjadi satelit untuk melayani pasien false 
emergency RSIS yang datang diluar jam 
layanan Unit Rawat Jalan juga untuk 
menangani sebagian besar diagnosis yang ada di 
IGD agar bisa diselesaikan di fasilitas pelayanan 
kesehatan primer. Kedepannya juga diharapkan 
Poli Umum sudah tidak ada lagi di RSIS dan 
semua kegiatan non spesialistik dapat dilakukan 
di fasilitas pelayanan kesehatan primer tersebut 
karena RSIS sebagai fasilitas pelayanan 
kesehatan sekunder berdasarkan PMK No. 001 
tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan 
Kesehatan pasal 2 Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Kedua merupakan pelayanan kesehatan 
spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis 
atau dokter gigi spesialis yang menggunakan 
pengetahuan dan teknologi kesehatan 
spesialistik. (3) Evaluasi kebijakan di IGD saat 
ini dimana pelayanan IGD hendaknya hanya 
ditujukan untuk kasus gawat darurat saja (4) 
Monitoring dan evaluasi berkala, sosialisasi 
kepada tim IGD dan komponen rumah sakit 
yang lain.  

Berbagai upaya harus dilakukan untuk 
menjawab tantangan yang dihadapi oleh IGD 
RSIS di era JKN ini. Hal ini tentunya mendapat 
perhatian dari Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang ada, khususnya SDM yang ada di IGD 
RSIS. Perlu adanya sosialisasi yang berkala 
tentang beberapa perubahan yang terjadi di era 
JKN kepada seluruh komponen yang ada di 
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IGD serta evaluasi yang dilakukan oleh Kepala 
IGD RSIS tentang pelaporan jumlah kasus dan 
diagnosis yang ada. Hal ini tentunya juga perlu 
mendapat dukungan dan perhatian yang besar 
dari pihak manajemen RSIS.  
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ABSTRAC 

Performance is greatly influenced by the job description, job description for an explanation of the 
duties, responsibilities, authority, and all aspects relating of work where as someone worked, so performance 
will not good if someone doesn’t understand about job description. Implementation of the job description in 
UNUSA don’t run well, it can be seen in the implementation of many employees work mainly lecturers and 
heads of departments who aren’t informed about the job description. This reasearch to improve employee 
performance through a better understanding of definition the job description. 

This reasearch uses literature about the job description, according to Robert L. Mathis and John 
H.Jackson and research of suwandi in 2003, which made efforts in improving the understanding of the job 
description UNUSA employees. 

Keywords: Human Resources Management (HRM), Job Description, Performance 

 

ABSTRAK 

Kinerja sangat dipengaruhi oleh job description hal ini karena job description merupakan suatu 
penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan segala aspek yang berhubungan dengan 
pekerjaan seorang karyawan di mana dia bekerja sehingga kinerja seseorang tidak akan bagus apabila tidak 
memahami akan job description jabatannya. Pelaksanaan job description  dalam lingkungan UNUSA 
belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilhat pada pelaksanaan kerja banyak karyawan terutama staf 
dosen dan kepala jurusan yang kurang mengetahui job description. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan melalui pemahaman job description yang baik. 

Penelitian ini menggunakan studi pustaka tentang  job description menurut Robert L. Mathis & 
John H.Jackson dan penelitian dari suwandi pada tahun 2003, dimana dibuat upaya-upaya dalam 
meningkatan pemahaman job description karyawan UNUSA. 

Kata kunci: Managemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Job Description, Kinerja,  

 

Pendahuluan 

Kualitas organisasi atau lembaga biasanya 
dilihat dari kuantitas dan kulitas produk yang 
berupa barang atau jasa. Untuk mendapatkan 
produk dengan kuantitas yang banyak dan 
kualitas yang baik, kinerja pimpinan dan anak 
buahnya sangat menentukan. Manusia yang ada 
di dalamnya sangat besar pengaruhnya sekalipun 
suatu perusahaan menggunakan alat modern dan 
canggih faktor. Hal ini seperti apa yang 

dikatakan Robert L. Mathis dan John H Jackson 
(2001; 4) “Sumber Daya Manusia dipandang 
semakin besar peranannya bagi kesuksesan 
organisasi, maka banyak organisasi kini 
menayadari bahwa unsur manusia dalam 
organisasi dapat memberikan keunggulan 
bersaing”. 

Unit SDM dalam suatu organisasi 
bertugas menganalisa dan mengatasi kinerja 
karyawan. Segala hal bagaimana yang harus 
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dilakukan tergantung pada apa yang manajemen 
atas mengharapkan. Seperti fungsi manajemen, 
kegiatan pengelolaan SDM harus 
dikembangkan, dievaluasi, dan diubah 
seperlunya sehingga mereka dapat berkontribusi 
aktif pada kinerja kompetitif dari individu-
individu di tempat kerja dan karena itu 
organisasi.  

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 
(UNUSA) didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit 
Islam Surabaya (YARSIS) merupakan organisasi 
yang baru berdiri yang mana merupakan 
pengembangan dari STIKES YARSIS sampai 
dengan saat ini dengan penambahan Prodi S1 
Keperawatan dan Program Profesi Ners.  
UNUSA sebagai organisasi baru dalam 
melaksanakan jalannya organisasi masih banyak 
penataan yang harus dilakukan, terutama dalam 
penataan Sumber Daya Manusia yang dimiliki 
oleh UNUSA. Dalam pelaksanaan kerja banyak 
karyawan terutama staf dosen dan kepala 
jurusan yang kurang mengetahui job 
description. Berdasarkan observasi mengenai 
pemahaman karyawan tentang job description 
dimana responden adalah staff dosen dan staff 
akademik (admin) diperoleh informasi antara 
lain : 

1. Jumlah responden sebanyak 20 responden. 
2.  Rata-rata responden merupakan karyawan 

baru yang baru bekerja selama 7 bulan. 
3. Profesi responden terdiri atas 90 % staff 

dosen dan 10% staff akademik (admin). 
4. Responden yang memahami tentang job 

deskription jabatannya sebanyak 10 % 
sedangkan yang kurang memahami sebanyak 
90 % responden. 

5. Responden yang memahami tentang job 
deskription jabatannya mendapatkan 
informasi dari BKP Kopertis, dan rekan 
sesama akademis. 

6. Responden yang memahami tentang job 
deskription jabatannya, menyebutkan job 
deskription jabatannya antara lain : 
a). Pendidikan dan mengajar. 
b). Penelitian dan pegembangan universitas. 
c). Pengabdian masyarakat 

7. Untuk responden yang telah memahami 
tentang job deskription jabatannya dan yang 

belum, telah melakukan beberapa program 
kerja diorganisasi UNUSA antara lain : 
 
a. Untuk staff dosen 

1) Pelaksanaan tridarma perguruan 
tinggi. 

2) Menyampekan materi atau 
mengajar 

3) Membuat kurikulum  
4) Membuat RPP, Silabus, kontrak 

kuliah 
5) Dosen Wali 
6) Marketing (promosi UNUSA) 
7) Bimbingan mahasiswa 

b. Untuk staff akademik (admin) 
1) Membuat absensi mahasiswa 
2) Rekapitulasi daftar hadir dosen 
3) Rekapitulasi surat keluar dan 

masuk fakultas 
Dari hasil observasi diatas diperoleh hasil 

bahwa 90% karyawan kurang paham mengenai 
job description jabatan, hal ini disebabkan 
karena : 

1. Saat proses penerimaan karyawan (kontrak 
kerja) tidak diberi penjelasan mengenai job 
description jabatannya. 

2. Manajemen dan pimpinan kurang memberi 
arahan mengenai job description masing-
masing karyawan. 

 

Meskipun demikian secara tidak langsung 
karyawan sudah menjalankan job description-nya 
(bisa dilihat dari beberapa program kerja yang 
telah dibuat oleh karyawan). Dan didapatkan 
10% karyawan paham mengenai job description 
jabatannya dikarnakan karyawan tersebut 
mempunyai pengalaman dalam dunia akademik 
(dosen senior) dan medapat informasi mengenai 
menjalankan job description-nya dari kolega 
akademisi diluar organisasi. 

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai upaya 
meningkatkan kinerja karyawan dengan 
pemahaman job description yang baik 
 
Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
masalah dari makalah ini adalah sebanyak 90% 
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karyawan kurang paham tentang job description 
jabatan 

 

Tujuan Umum 
Berdasarkan latar belakang yang telah 

disebutkan, tujuan dari penulisan makalah ini 
adalah upaya meningkatkan kinerja karyawan 
melalui pemahaman job description yang baik.  

 
Tinjauan Pustaka 
Teori Job description 

Menurut Robert L. Mathis & John 
H.Jackson, A job description identifies the 
tasks, duties, and responsibilities of a job. 
dikatakan bahwa job description adalah 
identifikasi tugas dan tanggung jawab dari suatu 
pekerjaan. Garry Dessler (1997),deskripsi 
pekerjaan (job description) ialah suatu daftar 
tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, 
kondisi kerja, kepedulian atas tanggung jawab 
suatu jabatan, serta produk dari analisis jabatan. 
Werther dan Davis (1989:123) memberikan 
definisi atau pengertian deskripsi pekerjaan (job 
description) dengan mengatakan sebagai berikut 
:" A written statement that explain the duties, 
working condition and other aspects of a 
specified job", dikatakan bahwa deskripsi 
pekerjaan (job description) adalah penyataan 
tertulis yang menjelaskan tugas-tugas, kondisi 
kerja dan aspek-aspek lainnya dari suatu jabatan 
tertentu. 

Dengan demikian secara umum dapat 
disimpulkan bahwa pengertian job description 
adalah suatu penjelasan mengenai tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan segala aspek 
yang berhubungan dengan pekerjaan seorang 
karyawan di mana dia bekerja.  

Dalam artikel suwandi (damandiri.or.id) 
job description adalah suatu upaya untuk 
menjelaskan peran seseorang dari luar orang itu, 
yaitu organisasi, sedangkan dari dalam yaitu dari 
setiap orang yang berada pada peran yang telah 
ditentukan dituntut pula adanya kemampuan 
dan kemauan untuk mengerti akan peran yang 
didudukinya. Komponen Job Description antara 
lain:  

1. Identitas Jabatan, 
2. Struktur Jabatan dalam Organisasi, 
3. Fungsi atau Tujuan Jabatan, 
4. Tugas-Tugas Tanggung Jawab, 
5. Hubungan Jabatan, 
6. Persyaratan Jabatan. 

Kemampuan mengerti berarti 
kemampuan untuk memahami atau mengetahui 
job description yang telah ditetapkan oleh 
organisasi, sedangkan kemauan mengerti artinya 
secara mental seseorang mau menerima 
perannya itu, yaitu adanya kecocokan antara 
harapan pribadinya terhadap peran yang 
diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini akan 
dipergunakan penelitian suwandi dalam 
pembahasan nanti. 

Tujuan Job Description 
Uraian pekerjaan harus ditetapkan secara 

jelas untuk setiap jabatan, supaya pemegang 
jabatan mengetahui tugas dan tanggung jawab 
yang harus dilakukannya. Uraian pekerjaan akan 
memberikan ketegasan dan standar tugas yang 
harus dicapai oleh pemegang jabatan.  

Uraian pekerjaan menjadi dasar untuk 
menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi 
pekerjaan bagi pemegang jabatan. Uraian 
pekerjaan yang kurang jelas akan mengakibatkan 
seorang karyawan kurang mengetahui tugas dan 
tanggung jawabnya. Hal ini mengakibatkan 
pekerjaan tidak beres, bahkan pemegang jabatan 
yang bersangkutan menjadi overreacting.  

Job description tidak perlu dibatasi untuk 
menjelaskan situasi saat ini, atau pekerjaan yang 
saat ini diharapkan, tetapi juga dapat 
menetapkan tujuan untuk apa yang mungkin 
dicapai di masa depan. Menurut Hasibuan 
(2010), job description harus jelas dan 
persepsinya mudah dipahami serta menguraikan 
hal-hal berikut: 

1. Identifikasi pekerjaan atau jabatan, yakni 
memberikan nama jabatan seperti rektor, 
dekan, dosen atau kepala bagian administrasi 

2. Hubungan tugas dan tanggung jawab, yakni 
perincian tugas dan tanggung jawab secara 
nyata diuraikan secara terpisah agar jelas 
diketahui. Rumusan hubungan sebaiknya 
menunjukkan hubungan antara pejabat 
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dengan orang lain di dalam maupun di luar 
organisasi. 

3. Standar wewenang dan pekerjaan, yakni 
kewenangan dan prestasi yang harus dicapai 
oleh setiap pejabat harus jelas.  

4. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, 
seperti alat, mesin, dan bahan baku yang 
akan dipergunakan untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. 

5. Ringkasan pekerjaan atau jabatan, sebaiknya 
menguraikan bentuk umum pekerjaan 
dengan hanya mencantumkan fungsi dan 
aktivitas utamanya. 

6. Penjelasan tentang jabatan di bawah dan di 
atasnya, yaitu harus dijelaskan jabatan dari 
mana si petugas dipromosikan dan ke jabatan 
mana si petugas akan dipromosikan. 

 
Manfaat Job description  

Sesuai  dengan  pengertiannya  bahwa  
job description adalah kumpulan informasi 
tertulis tentang suatu jabatan, maka deskripsi  
pekerjaan  tersebut  memberikan  beberapa  
manfaat,  antara lain : 

1. Deskripsi  pekerjaan  membantu  
menghindari  adanya  kebingungan  dan 
memberikan pemahaman dalam 
melaksanakan pekerjaan; 

2. Dapat menghindari tumpang tindih tanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas; 

3. Memudahkan  prosedur  rekrutment,  
seleksi,  pelatihan  dan  berbagai aktivitas 
SDM;  

4. Membantu  pegawai  dalam  merencanakan  
karier,  mengurangi  praktik deskriminasi 
dalam promosi dan pemindahan serta 
memudahkan evaluasi pekerjaan untuk 
memastikan adanya keadilan dalam 
pemberian kompensasi; 

5. Bermanfaat dalam program keselamatan 
kerja, dapat menunjukkan tindakan yang 
berbahaya dan mengadakan  perubahan  
dalam pelaksanaan; 

6. Deskripsi  pekerjaan  penting  dalam  
perencanaan  perubahan  organisasi dan 
reorganisasi sesuai perkembangan keadaan; 

7. Memberi arahan tentang pengalaman yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan; 

8. Untuk memperbaiki administrasi dan 
pengendalian pekerjaan. 

job description akan memberikan 
ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai  
oleh  seorang  pegawai  yang  memegang  
jabatan  tersebut.  Pembagian pekerjaan  
menjadi  dasar  untuk  menetapkan  spesifikasi  
pekerjaan  dan  evaluasi pekerjaan  untuk  
pegawai   yang  memegang  jabatan  tersebut.  
Penguraian  kerja yang  kurang  jelas  akan  
mengakibatkan  seorang  pegawai  kurang  
mengetahui tugas  dan  tanggung  jawabnya.  
Hal  ini  mengakibatkan  pekerjaan  menjadi  
tidak beres.  Disinilah  letak  pentingnya  
peranan  job description  dalam  setiap 
perusahaan atau organisasi. 

Upaya-upaya dalam Memahami Job 
Description  

Dalam proses untuk memahami job 
description, seorang karyawan harus paham 
dengan pekerjaan yang akan dikerjaan supaya 
dalam pelaksaan pekerjaan tersebut, dengan 
karyawan mengetahui tugas dan tanggung jawab 
yang harus dilakukannya. Hasil akhir yang 
diharapkan karyawan bisa masuk sebagai bagian 
dalam organisasi dan membantu dalam 
pencapaian target dan tujuan akhir organisasi. 
Beberapa upaya yang yang ditempuh dalam 
memahami job description antara lain 
(suwandi,2003): 

1. Perkenalan, memberikan penjelasan dan 
pemahaman awal mengenai job description 
pada karyawan. Langkah awal ini membantu 
karyawan dalam hal memahami pekerjaan 
dan tanggung jawab yang akan diemban 
nantinya. 

2. Sosialisasi atasan, perlu adanya sosialisasi 
tentang  job description kepada karyawan 
mulai dari kebijakan, wewenang, fasilitas 
jabatan, reward, training, career, hubungan 
kepegawaian dan juga unit kerja tempat 
karyawan bekerja. Dengan demikian akan 
memperjelas hal-hal yang perlu ditaati dan 
dijalankan dalam memperlancar tugas kerja. 

3. Memberikan penjelasan tujuan organisasi, 
dimana menjelaskan secara lengkap seperti 
visi, misi, nilai-nilai, budaya organisasi dan 
struktur organisasi sehingga karyawan akan 
mengasah bakat dan ketrampilannya sesuai 
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dengan job description untuk mendukung 
tecapainya tujuan organisasi. 

4. Mambuka jalur komunikasi, dengan 
membuka jalur komunikasi dengan atasan 
akan mempermudah karyawan dalam 
menyampaikan aspirasinya maupun 
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 
dengan job description jabatannya. Untuk itu 
perlu dibuka ruang komunikasi untuk 
pegawai, baik melalui komunikasi rutin 
melalui tatap muka seperti meeting rutin, 
Friday session atau melalui media 
komunikasi email maupun telephone. 

5. Monitoring, dengan monitoring ruting 
terhadap hasil kerja karyawan yang sesuai 
dengan job description-nya maka akan 
membantu karyawan tersebut untuk lebih 
meningkatkan kinerjanya. Bila ada 
kekurangan, maka dapat disampaikan hal-hal 
yang perlu dilakukan untuk mngatasi 
kekurangan tersebut dan sebaliknya. 

Dengan langkah-langakah diatas, akan 
digunakan dalam pembahasan mengenai masalah 
kurang pahamnya karyawan UNUSA tentang 
job description.   

Pembahasan 
Job description (uraian jabatan) 

merupakan dokumen formal organisasi yang 
berisi ringkasan informasi penting mengenai 
suatu jabatan untuk memudahkan dalam 
membedakan jabatan yang satu dengan yang lain 
dalam suatu organisasi.  

Dengan job description yang jelas dan 
terukur, maka perusahaan dapat beroperasi 
secara teratur dan akan meningkatkan 
produktivitas setiap karyawannya. Dokumen 
Job description berlaku untuk semua karyawan, 

dari level tertinggi sampai level terendah. 
Berdasakan observasi sebanyak 90% karyawan 
UNUSA paham mengenai job description 
jabatan, hal ini disebabkan karena : 

1. Pada proses awal seleksi tidak dijelaskan 
tentang  job description kepada karyawan. 

2. Atasan (pimpinan dan manajemen) tidak 
memberikan arahan pekerjaan kepada 
karyawan sesuai dengan  job description. 

3. Atasan (pimpinan dan manajemen)  tidak 
memberi penjelasan tentang job description 
pada karyawan. 

4. Motivasi karyawan dalam mencari informasi 
secara mandiri mengenai job description 
jabatannya kurang. 

5. Kurangnya komunikasi antara karyawan 
dengan atasan dalam hal pembahasan job 
description karyawan. 

Selanjutnya menurut penelitian Suwandi, 
pemahaman job description adalah suatu upaya 
untuk menjelaskan peran seseorang dari luar 
orang itu, yaitu organisasi, sedangkan dari 
dalam yaitu dari setiap orang yang berada pada 
peran yang telah ditentukan dituntut pula 
adanya kemampuan dan kemauan untuk 
mengerti akan peran yang didudukinya, 
sehingga dapat dikatakan job description pada 
organisasi (UNUSA) tidak berjalan dengan baik 
karena pemahaman karyawan akan job 
description diorganisasi kurang sehingga peran 
karyawan dalam organisasi menjadi kurang jelas.  

Dengan demikian harus ada upaya untuk 
meningkatkan pemahaman karyawan tentang 
job description. Beberapa upaya yang yang 
ditempuh dalam meningkatkan pemahaman job 
description karyawan UNUSA lain : 
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Dengan upaya-upaya dalam 
meningkatkan pemahaman job description 
daiatas maka peran karyawan dalam organisasi 
akan jelas sehingga kinerja karyawan akan 
meningkat karena karyawan menjadi paham 
dengan tugas dan tanggung jawab yang harus 
dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Itammar Ria tentang  implementasi 
job description, tidak membahas masalah orang 
atau pekerja, tetapi masalah ruang lingkup 
kegiatan, fungsi dasar atau tugas pokok, nama 
pekerjaan, wewenang dan kewajiban, tanggung 
jawab, kriteria penilaian dan hasilnya sehingga 
peran pemahaman job description sangat 
penting dalam meningkat kinerja karyawan dan 
mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. 

Penutup  
Simpulan  
1. Perkenalan job description di UNUSA : pada 

proses awal seleksi, organisasi memberikan 
penjelasan dan pemahaman awal mengenai 
job description. 

2. Sosialisasi atasan: Atasan memberikan 
sosialisasi tentang  job description kepada 
karyawan. 

3. Memberikan penjelasan tujuan organisasi 
(UNUSA). 

4. Mambuka jalur komunikasi: Membuka jalur 
komunikasi dengan atasan (pimpinan atau 
manajemen UNUSA). 

5. Monitoring, Monitoring  ruting oleh atasan 
terhadap hasil kerja karyawan yang sesuai 
dengan job description-nya  
 

Saran  
Setalah upaya dalam meningkatan 

pemahaman job description karyawan UNUSA, 
bisa dilanjutkan dengan melakukan program 
training pada karyawan, dimana dilakukan TNA 
(training need assasement) sehingga bisa 
diketahui pelatihan apa yang cocok untuk 
meningkatkan kinerja karyawan sehingga tujuan 
organisasi bisa cepat tercapai. 
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ABSTRAK 

Penilaian Mutu di rumah sakit sangat penting untuk dilakukan.Pada tahun 2014 tingkat kepuasan pasien 
di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Semen Gresik (RSSG) rendah dengan rata-rata tercapai 73,75% bila 
dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimun Rumah Sakit(SPM-RS) yaitu sebesar ≥ 90%. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu pelayanan laboratorium di 
Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Semen Gresik dengan metode Quality Function Deployment 
(QFD).Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang menggunakan metode cross 
sectional dalam pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan pada April-September 2015. Responden dari 
penelitian ini adalah pasien yang menerima layanan lebih dari dua kali di Instalasi Rawat Jalan Rumah 
Sakit Semen Gresik. Hasil akhir penelitian dari metode QFD adalah Rumah Mutu (House of Quality) 
pelayanan Laboratorium di Instalasi Rawat jalan RSSG.Kesimpulan penelitian yaitu prioritas pertama 
Customer Need‟s pelayanan Laboratorium adalah waktu tunggu hasil di Laboratorium lebih 
cepat.Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan peran supervisi, melakukan evaluasi SPO waktu 
tunggu hasil, meningkatkan kompetensi petugas,mengoptimalkan fasilitas atau sarana yang ada dan 
pembuatan petunjuk laboratorium di rawat jalan. 
 
Kata Kunci:Quality Function Deployment,Laboratorium, Instalasi Rawat Jalan, Pelayanan Pelanggan 
 

ABSTRACT 
The quality assessment at hospital is very essential to conduct. In 2014 the patient satisfaction at the Outpatient 
Installation of Semen Gresik Hospital was low with an average of 73.75% compared to the Minimum Service 
Standard of Hospital (SPM-RS) of (≥ 90%). This research is meant to formulate a recommendation on the service 
quality improvement at the Outpatient Installation of Semen Gresik Hospital by Quality Function Deployment (QFD) 
method. This research is an analytical observational study which uses the cross sectional method in the data 
collection. This research was conducted from April to September 2015. The respondents of this study were patients 
who had received services more than twice at the Outpatient Installation of Semen Gresik Hospital. The result of this 
study from the QFD method is House of Quality of Laboratory Services at the Outpatient Installation of Semen Gresik 
Hospital. The study conclusion which is the first priority of Customer’s Needs of Laboratory services is the quicker 
result waiting time at the laboratory. Recommendation given are improving the supervision roles, conducting the 
evaluation of result waiting time Standard Operation Procedure (SOP), improving the staff competency, optimalizing 
the facilities and making laboratory notice at the Outpatient Installation. 
Keywords: Quality Function Deployment, Laboratory, outpatient’s installation, customer service 
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Pendahuluan  
Rumah sakit merupakan sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat memiliki peran yang 
sangat penting dalam meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat. Disisi lain Rumah Sakit 
harus mampu memberikan kepuasan kepada 
konsumennya agar dapat bertahan dan mampu 
bersaing dengan rumah sakit lainnya. Azwar 
(1996) menyatakan bahwa mutu atau kualitas 
adalah kepatuhan  terhadap standar yang telah 
ditetapkan atau sesuai dengan persyaratan. 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit 
merupakan suatu ketentuan bagi rumah sakit 
yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia dalam rangka usaha 
pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan 
rumah sakit. 

Rumah Sakit Semen Gresik (RSSG) 
adalah sebuah rumah sakit swasta tipe C, berdiri 
sejak tahun 1995 dan memiliki lokasi yang 
cukup strategis di JL.RA.Kartini 280 
Gresik.RSSG tidak hanya memberikan 
pelayanan kepada karyawan dan keluarga PT. 
Semen Gresik tetapi juga kepada karyawan dan 
keluarga perusahaan sekitar, peserta asuransi 
serta masyarakat Gresik dan 
sekitarnya.Pelayanan yang diberikan meliputi 
pelayanan medis dasar, medis spesialis, 
pelayanan penunjang, serta beberapa palayanan 
medis subspesialis. 

Hasil evaluasi kepuasan pelanggan dalam 
SPM IRJ tahun 2014 berdasarkan laporan hasil 
evaluasi Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien 
RSSG menunjukkan bahwa bahwa pada tahun 
2014 kepuasan pelanggan di IRJ RSSG tercapai 
73,75%, masih kurang dari SPM-RS rawat 
jalan, yang telah ditetapkan menteri pada 
Permenkes RI Nomor 129 Tahun 2008 tentang 
Standar pelayanan minimal rumah Sakit  yaitu  
≥ dari 90 %.  

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa 
RSSG, khususnya IRJ masih kurang atau belum 
bisa memberikan pelayanan seperti yang 

diharapkan oleh pasiennya. Konsumen akan 
merasa puas bila kenyataan pelayanan yang 
diterima konsumen sama atau melampaui 
harapannya. Kepuasan adalah salah satu 
indikator mutu pelayanan. Semakin baik mutu 
pelayanan yang diberikan kepada konsumen, 
konsumen akan semakin puas. Konsumen yang 
puas akanmelakukan kunjungan ulang dan akan 
berpotensi menjadi pelanggan loyal yang akan 
merekomendasikan kepada keluarga, teman, 
saudara dan orang lain yang membutuhkan 
pelayanan kesehatan untuk datang berobat, 
menggunakan jasa pelayanan tersebut.  
Pelanggan yang loyal akan berdampak pada 
profitabilitas rumah sakit.  

Pelayanan yang diminati konsumen 
adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan 
dan kebutuhan konsumen.Mutu adalah istilah 
yang abstrak, yang sering diterjemahkan sebagai 
tercapainya kebutuhan dan harapan konsumen, 
untuk itu harapan konsumen sangat penting 
dalam mendesain suatu produk pelayanan.Salah 
satu metode yang dapat meningkatkan mutu 
pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan 
dan keinginan konsumen adalah Quality 
Function Deployment (QFD). 

Quality Function Deployment (QFD) suatu 
proses menetapkan keinginan konsumen (“apa” 
yang “diinginkan”konsumen) dan 
menerjemahkannya menjadi pelayanan 
(“bagaimana”) agar tiap area fungsional dapat 
memahami dan melaksanakannya (Heyzer, 
2006). Ide mendasar dari QFD adalah untuk 
menerjemahkan kebutuhan dan harapan 
konsumen ke dalam persyaratan desain produk 
atau pelayanan (Kusiak, 2007). 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah 
menyusun rekomendasi untuk peningkatan 
mutu pelayananpenunjang medis laboratorium 
di IRJ RSSG dengan metode Quality Function 
Deployment (QFD). 
 
Metode  

 Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional analitik dengan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan rancang bangun 
penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan 
di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Semen 
Gresik pada April-September 2015.Populasi 
peneitian di bagi menjadi dua yaitu responden 

eksternal yang terdiri dari pelanggan klinik 
penyakit dalam di Instalasi Rawat Jalan Rumah 
Sakit Semen Gresik dan responden internal 
yaitu tim peningkatan mutu di Instalasi Rawat 
Jalan Rumah Sakit Gemen Gresik. Sampel 
eksternal penelitian berjumlah 50 responden 
yang diperoleh menggunakan rumus 
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proporsional random sampling dengan kriteria 
inklusi responden adalah pasien yang sudah 
pernah mendapatkan pelayanan 2 (dua) atau 
lebih di klinik penyakit dalam Instalasi Rawat 
Jalan Rumah Sakit Semen Gresik, bersedia 
menjadi responden dan bila tidak kooperatif 
bisa diwakilkan keluarga yang mengantarkan. 
Responden internal diperoleh dari seluruh tim 
mutu Rumah Sakit Semen Gresik yang 
berjumlah 9 orang.  

 Variabel penelitian yang digunakan 
yaitu harapan dan kenyataan pelayanan 
pelanggan terhadap pelayanan IRJ RSSG serta 
House of Quality. Variabel House of Quality   
terdiri dari Customer‟s Needs, IC (importance 
to customer), CSP (customer satisfaction 
performance), G (Goal), IR(Improvement 
Rasio), RW (Raw Weight ), NRW 
(Net/Normalized Raw Weight) dan Respon 
Teknik. Variabel yang digunakan tersebut 
berdasarkan metode QFD (Quality Function 
Deployment).Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner yang telah diuji 
validitas dan reliabilitas pada 20 responden serta 
telah melalui kaji etik instrument 
penelitian.Penelitian yang dilakukan hanya pada 
pelayananpenunjang medik laboratorium 
Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Semen 
Gresik.Analisis data penelitian yang digunakan 
disesuaikan dengan tahapan untuk dapan 
memenuhi komponen setiap variabel hingga 
menghasilkan rumah mutu pada 
pelayanandokter dan pendaftaran pasien di 
Instalasi Rawat jalan rumah Sakit Semen Gresik. 
 
Hasil dan Pembahasan  

Responden eksternal dalam penelitian 
adalah pasien rumah sakit rawat jalan yang telah 
datang minimal dua kali ke rumah sakit semen 
gresik.Karakteristik responden dibedakan 
menjadi berdasarkan umur, jenis kelamin, 
pendidikan terakhir dan pekerjaan.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
responden berusia 26-35 tahun 
(30%).Berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki 
responden eksternal, terdapat 40% responden 
berjenis kelamin laki-laki dan 60% berjenis 
kelamin perempuan.Beban kerja yang tinggi 
pada responden memiliki resiko terjadi 
kecelakaan kerja lebih tinggi dan resiko 

terserang penyakit lebih tinggi. Hal tersebut 
karena apabila beban kerja yang tinggi tidak 
diimbangi dengan pola kehidupan yang baik 
akan berdampak pada kesehatan. Menurut 
Rosjidi, dkk (2014) menyebutkan bahwa jenis 
kelamin perempuan memiliki kondisi fisik yang 
lebih rentan terhadap penyakit kardiovaskular 
karena perempuan memiliki LDL yang tinggi 
dan kurangnya aktivitas fisik.  

Salah satu indikator keberhasilan mutu 
pelayanan rumah sakit adalah kepuasan 
pelanggan.Kotler (2003) mendefinisikan 
kepuasan sebagai tingkat perasaan seorang 
setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 
dirasakan dengan harapannya.Kepuasan 
pelanggan tergantung pada sejauh mana 
anggapan kinerja produk memenuhi harapan 
pelanggan. 

Pelayanan petugas di rumah sakit adalah 
merupakan suatu sistem pelayanan yang saling 
terkait dan tidak dapat berdiri sendiri.Pelayanan 
pasien di instalasi rawat jalan (klinik penyakit 
dalam) sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan 
dengan pelayanan petugas penunjang medis, 
dalam penelitian ini yaitu laboratorium dan 
radiologi. 

Harapan pelanggan terhadap Pelayanan 
laboratorium dengan nilai tertinggi terdapat 
pada sub Pelayanan hasil pemeriksaan 
laboratorium dapat dipercaya. sedangkan nilai 
terendah terdapat pada sub Pelayanan waktu 
tunggu hasil laboratorium cepat. Pelanggan 
sebelum menggunakan jasa laboratorium RSSG 
sudah mempunyai persepsi bahwa hasil 
pemeriksaan laboratorium dapat dipercaya 
tetapi waktu tunggu hasil laboratorium masih 
kurang cepat. 

Penilaian pelanggan terhadap Pelayanan 
laboratorium dengan nilai tertinggi terdapat 
pada sub Pelayanan peralatan lengkap dan 
canggih, sedangkan penilaian pelanggan 
terhadap Pelayanan laboratorium dengan nilai 
terendah terdapat pada sub Pelayanan petugas 
laboratorium menyerahkan hasil tepat 
waktu.Pelanggan menilai bahwa kenyataan 
pelayanan yang diberikan RSSG pada Pelayanan 
laboratorium rata-rata terpenuhi, tetapi 
pelanggan menilai bahwa waktu menyerahkan 
hasil masih belum tepat waktu. 
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Tabel 1 Harapan, Penilaian Kenyataan Pelayanan dan Customer‟s Needs PelayananLaboratorium 
Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Semen Gresik 

No Uraian Mean 
Harapan 
(H) 

Mean Penilaian 
(P) 

Gap    
(P-H) 

Customer‟s Needs 

1 Petugas laboratorium menyerahkan hasil tepat waktu, 3,4 3,26 -0,14 Ya 

2 Waktu tunggu hasil laboratorium cepat 3,28 2,88 -0,4 Ya 

3 Petugas Laboratorium trampil dalam melakukan tindakan, 3,38 3,42 0,04 Tidak 

4 Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dipercaya, 3,5 3,52 0,02 Tidak 

5 Petugas  menghormati hak dan pendapat pasien dalam 
pengambilan sampel yang akan dilakukan pada dirinya, 

3,48 3,56 0,08 Tidak 

6 Petugas memberikan waktu yang cukup kepada pasien dan 
keluarganya untuk berkomunikasi, 

3,38 3,26 -0,12 Ya 

7 Keramahan dan kesopanan petugas laboratorium dalam 
berperilaku  

3,44 3,46 0,02 Tidak 

8 Pakaian petugas laboratorium rapi dan bersih, memakai 
tanda pengenal, 

3,42 3,52 0,1 Tidak 

9 Peralatan lengkap dan canggih, 3,46 3,56 0,1 Tidak 

10 Ruang pemeriksaan laboratorium bersih dan nyaman, 3,44 3,36 -0,08 Ya 

11 Petugas memberikan pengarahan terhadap rencana 
pemeriksaan atau tindakan yang akan dilakukan, 

 
3,36 

 
3,36 

 
0 

 
Tidak 

12 Petunjuk lokasi laboratorium cukup jelas  3,44 3,28 -0,16 Ya 

13 Petugas laboratorium menjaga keamanan tindakan atau 
pemeriksaan yang dilakukan pada  pasien, 

3,44 3,46 0,02 Tidak 

14 Petugas laboratorium menjaga kerahasiaan hasil 
pemeriksaan pasien, 

3,48 3,52 0,04 Tidak 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa pada 

Pelayanan laboratorium menunjukkan bahwa 
selisih pencapaian harapan terhadap pelayanan 
laboratorium dengan penilaian kenyataan 
pelayanan dengan nilai gap tertinggi terdapat 
pada sub Pelayanan waktu tunggu hasil 
laboratorium cepat.Hasil ini menunjukkan 
bahwa pasien belum puas terhadap pelayanan 
yang diberikan laboratorium sehingga perlu 
upaya lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut.Gap bernilai negatif berdasarkan 
urutan besarnya nilai gap dan menjadi 
Customer„s Needspada Pelayanan laboratorium 
adalah 1) Waktu tunggu hasil laboratorium 
cepat. 2) Petunjuk lokasi laboratorium cukup 
jelas, 3) Petugas laboratorium menyerahkan 
hasil tepat waktu, 4) Petugas memberikan 
waktu yang cukup kepada pasien dan 
keluarganya untuk berkomunikasi dan 5) Ruang 
pemeriksaan Laboratorium bersih dan nyaman. 

 Perhitungan terhadap rasio perbaikan 
(improvement ratio)terdapat Pelayanan 
laboratorium  pada penelitian ini didapatkan 
sebagian besar berada pada skala cohen 4 (very 
difficult improvement) yang berarti perlu upaya 
yang sangat keras untuk memperbaiki. Skala 
Cohen 3 ( difficult improvement ) yang berarti 

perlu upaya yang keras untuk memperbaiki, 
terdapat pada sebagian Pelayanan laboratorium. 

Rasio perbaikan (improvement 
ratio)menggambarkan berat atau ringannya 
upaya perbaikan yang dibutuhkan organisasi 
untuk dapat mencapai harapan konsumen. 
Besarnya ditentukan berdasarkan skala 
cohen,semakin besar nilai skala semakin berat 
upaya yang harus dilakukan rumah sakit untuk 
perbaikan pelayanan. Rasio perbaikan 
(improvement ratio) dihitung berdasarkan hasil 
bagi antara Goal (G) dengan Customer 
Satisfaction Performance (CSP), Goal 
merupakan tingkat kepuasan konsumen yang 
ingin dicapai oleh organisasi agar dapat 
mencapai harapan dari konsumen.Goal 
dinyatakan dalam skala angka 1 hingga 5.Goal 
dalam Pelayanan  pendaftaran pasien rawat jalan 
diperoleh melalui Forum Group Ddiscussion 
(FGD) dengan manager dan kepala unit yang 
tergabung di dalam Tim Mutu IRJ RSSG,  
besarnya Goal ditetapkan pada angka 5 untuk 
semua uraian Pelayanan. Besarnya goalakan 
mempengaruhi besarnya improvement ratio 
(IR). Manajemen Rumah sakit yakin bahwa 
menetapkan goal harus besar, supaya 
pencapaian keberhasilannya juga besar atau 
berarti.Dalam hal ini RSSG paham bahwa 
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terdapat hambatan yang sangat besar dan 
diperlukan upaya yang sangat keras untuk 
melakukan perbaikan mutu pelayanan di RSSG 
khususnya di IRJ RSSG.improvement ratio (IR) 
yang tertinggi terdapat pada sub Pelayanan 
waktu tunggu hasil laboratorium cepat. 
Diperlukan upaya yang sangat keras untuk 
mencapai waktu tunggu hasil laboratorium 
cepat. 

Raw Weight (RW) merupakan nilai data 
yang didapatkan dari perkalian antara 
Importance to Customer (IC) dengan 
Improvement Ratio(IR), sedangkan Normalized 
Raw Weight (NRW) diperoleh dari Raw 
Weight dibagi dengan total Raw Weight pada 
pelayanan tersebut.Semakin besar kepentingan 
atau harapan pelanggan terhadap suatu masalah 
maka semakin besar bobot masalah tersebut. 
Bobot bersih atau Normalized Raw Weight 
(NRW) terbesar pada penelitian pelayanan 
laboratorium terdapat pada sub Pelayanan 
waktu tunggu hasil laboratorium cepat.  

Untuk menyusun matriks House of 
Quality (HoQ), diperlukan susunan respon 
teknis, kuat hubungan respon teknis dengan 
customers needs(relationships) dan hubungan 
antar respon teknis (technical correlation). 
Susunan respon teknis Pelayanan laboratorium 
di RSSG adalah 1) mengoptimalkan pelaksanaan 
LIS, 2) mengevaluasi pelaksanaan SPO, 3) 
Pelatihan Skill, 4) Mengoptimalkan pemakaian 
alat laboratorium, 5) meningkatkan peran 
supervise, 6) penambahan petugas 
laboratorium, 7) Pembuatan petunjuk lokasi 
laboratorium IRJ, dan 8) Ada target waktu 
perbaikan alat 

Metode QFD sebagai suatu proses atau 
mekanisme terstruktur untuk menentukan 
kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya 
kedalam kebutuhan teknis yang relevan, dimana 
masing-masing area fungsional dan tingkat 
organisasi dapat mengerti dan bertindak. Titik 
awal dari QFD adalah pelanggan, serta 
mengetahui harapan dan kebutuhan dari 
pelanggan itu. Dari matrik QFD yang telah 
disusun bahwa terjadi hubungan antara 
Customer„s Needsdan respon teknik terhadap 
Pelayanan laboratorium di RSSG dengan 
prosentase terbesar terdapat pada hubungan 
kuat, kemudian disusul hubungan sedang dan 

lemah. Dengan banyaknya hubungan kuat dan 
sedang, menunjukkan respon teknis yang 
disusun mampu menjawab atau memenuhi 
Customer„s Needs. 

Bagian atap matrik house of quality 
(HoQ) adalah berisi hubungan antar respon 
teknis (technical correlation). Hubungan antar 
respon teknis (technical correlation) Pelayanan 
laboratorium terdapat 11 hubungan dan 
sebagian besar adalah hubungan positif kuat.Hal 
ini berarti antar respon teknis saling 
mendukung. Dengan diketahuinya respon 
teknis yang mendukung maupun kontradiktif 
dengan komponen lainnya, dapat diketahui 
sumber daya mana saja yang dapat digunakan 
untuk berbagai fungsi dalam upaya memenuhi 
customer‟s needs yang dipersyaratkan 
pelanggan.  

Matriks house of quality yang disusun 
memperlihatkan bahwa skala prioritas 
customer‟s needs pada Pelayanan laboratorium 
ditunjukkan pada dimensiframework of time, 
yaitu waktu tunggu hasil laboratorium cepat. 
Hal ini didasarkan pada nilai bobot bersih yang 
terbesar.Semakin besar gap negatif antara 
harapan dan penilaian kenyatan pelayanan 
pelanggan terhadap suatu masalah maka 
semakin besar bobot masalah tersebut, dan 
ditetapkan sebagai prioritas masalah, karena 
pelanggan semakin tidak puas. Urutan skala 
prioritas customer‟s needs pada Pelayanan 
laboratorium adalah 1) waktu tunggu hasil 
laboratorium cepat, 2) petugas laboratorium 
menyerahkan hasil tepat waktu, 3)petunjuk 
lokasi laboratorium cukup jelas, 4)petugas 
memberikan waktu yang cukup kepada pasien 
dan keluarganya untuk berkomunikasi, 5)ruang 
pemeriksaan laboratorium bersih dan nyaman.  

Skala prioritas respon teknis adalah 
merupakan kunci dari QFD. Skala ini terdapat 
pada dasar matriks house of quality (HoQ) dan 
menjabarkan kontribusi relatif dari respon 
teknis terhadap kepuasan pelanggan secara 
menyeluruh. Skala prioritas respon teknis 
diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil kali 
nilai kuatntya hubungan antara respon teknis 
dengan bobot bersih masalah pada Pelayanan 
perawat (customer needs) yang dibutuhkan 
oleh pelanggan. Hasil bagi nilai sebuah respon 
teknis terhadap total nilai semua respon teknis 
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kemudian dikalikan 100%. Prioritas adalah 
ranking persentase dari respon teknis 
manajemen (Cohen, 1995). 

Adapun priorias respon teknis untuk 
menyelesaikan kebutuhan pelanggan adalah 1) 
meningkatkan peran supervisi, 2) mengevaluasi 
pelaksanaan SPO, 3) pelatihan skill, 4) 
penambahan petugas laboratorium, 5) 
mengoptimalkan pelaksanaan LIS, 6) 
mengoptimalkan pemakaian alat laboratorium, 
7) ada target waktu perbaikan alat, 8) 
pembuatan petunjuk lokasi laboratorium IRJ. 

Hasil Focus Group Discussion (FGD) 
yang dhadiri oleh Tim Mutu Rumah Sakit 

Semen Gresik sebanyak 9 orang.1) 
Meningkatkan peran supervisi (customer 
services) yaitu menyampaikan informasi kepada 
pasien mengenai jam selesai hasil pelayanan 
laboratorium, 2) melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan SPO waktu tunggu hasil, 3) 
meningkatkan kompetensi petugas dengan 
memberangkatkan 1 (satu) petugas pelatihan 
plebotomi, 4) mengoptimalkan fasilitas atau 
sarana yang ada seperti LIS (Laboratory 
Information System) dan mengoptimalkan 
pemakaian alat yang sudah ada di laboratorium, 
dan 5) Pembuatan petunjuk laboratorium di 
rawat jalan. 
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A, B, C, D, E, F, G, H = Nilai Kuat hubungan Customer‟s Needs dengan respon teknik  n = NRW 
Gambar 1 Rumah Mutu (House of Quality)PelayananLaboratorium 
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Simpulan 
Customer Need‟syang segera dipenuhi 

oleh RSSG pada pelayanan laboratorium adalah 
waktu tunggu hasil laboratorium cepat. 
Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan FGD 
dan telaah peneliti pada pelayanan laboratorium 
adalah 1) Menempatkan supervisi yang ada di 
laboratorium saat ini sebagai  customer services 
di penunjang medis (laboratorium), yang akan 
membantu menyampaikan informasi kepada 
pasien mengenai jam selesai hasil pelayanan 
laboratorium sehingga tidak terjadi 
miskomunikasi, 2) Melakukan evaluasi 
mingguan terhadap waktu tunggu hasil 
laboratorium, 3) Memberangkatkan seorang  
petugas laboratorium untuk mengikuti 
pelatihan plebotomi, 4) Membuat batas waktu 
dengan bagian sistem informasi tentang waktu 
selesai perbaikan LIS (Laboratory Information 
System) yang saat ini masih dalam perbaikan, 5) 
Meningkatkan volume pemakaian alat 
laboratorium yang mempunyai persyaratan 
jumlah sampel tertentu untuk sekali beroperasi 
dan 6) Membuat petunjuk laboratorium di 
rawat jalan. 
 
Saran 

Pihak rumah sakit perlu 
mensosialisasikan dan diskusi tentang hasil dari 
penelitian ini, baik di tingkat top management, 
maupun middle manajement dan lower 
manajement sehingga dapat diambil langkah 
lebih lanjut dalam usaha peningkatan mutu 
pelayanan pelanggan di IRJ RSSG. Rumah Sakit 
hendaknya melakukan evaluasi secara 
berkesinambungan terhadap pelaksanaan mutu 
pelayananlaboratorium di IRJ RSSG maupun 
pada unit lainnya. Selain itu dapat juga 
mengembangkan penelitian dengan 
menggunakan metode QFD pada 
pengembangan produk layanan Rumah Sakit 
Semen Gresik yang lain.Penelitian yang 
berhubungan dengan QFD selanjutnya 
sebaiknya memasukkan faktor pesaing sebagai 
salah satu faktor yang diteliti. 
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ANALISIS KEBUTUHAN PELAYANAN POLI SORE SPESIALIS PENYAKIT 
DALAM DI RUMAH SAKIT ROYAL SURABAYA MELALUI  

MARKETING MIX 
 

Prima Rahmadhany 
S2 Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Manajemen Pemasaran dan Keuangan  

Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas  
Airlangga, Surabaya, Indonesia 

Email: prima.denok@gmail.com 
 

Abstract 
Demand of health services has increasingly year by year. One form of health care in Royal hospitals Surabaya is the 
presence of poly specialist. Royal Hospital Surabaya has 21 poly specialist support services in the outpatient unit. 
Besides Royal Hospital Surabaya seems lack of information about needs of service types of poly afternoon disease 
specialist covers information by patients include product, price, place, promotion and health care providers.  
This was analytic observational study which collecting data by cross sectional. This study used simple random 
sampling method and the result is 50 respondent. This research was held within and outside the Royal Hospital 
Surabaya. Results of this study are based on the demographic character of many patients who escorted the family to 
the Royal Hospital Surabaya need to make the reception area is good for patients family. In addition to the poly 
specialist treatment needs mainly to specialists in internal medicine is the most common needs in the treatment of 
adult. Based on related surveys about price, 64% of patients in Royal Hospital Surabaya is common patients so that 
the hospital needed to increase co-operation with insurance financing. Data showed that 82% of respondents said 
the distance is main factor to choose place for health treatment. In promotion aspect, 44% patients choose the proper 
promotion from word of mouth. 
Keywords: Marketing Mix, Specialist Poly, Royal Hospital Surabaya 
 

Abstrak 
Masyarakat memiliki kebutuhan yang semakin tinggi akan jasa layanan kesehatan. Salah satu bentuk 
pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah adanya poli spesialis di unit rawat jalan. Rumah Sakit Royal 
Surabaya memiliki 21 poli spesialis yang mendukung pelayanan di unit rawat jalan. Namun Rumah Sakit 
Royal Surabaya memiliki permasalahan tentang kurangnya informasi yang dimiliki rumah sakit mengenai 
kebutuhan masyarakat akan jenis pelayanan poli sore spesialis penyakit dalam meliputi informasi 
kebutuhan mengenai produk, harga, tempat, promosi dan pemberi pelayanan kesehatan di unit rawat 
jalan poli spesialis sore rumah sakit royal Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan pengumpulan data secara cross 
sectional. Pengambilan sampel dengan metode simple random sampling dan jumlah sampel sebesar 50 
orang. Penelitian ini dilakukan didalam dan di luar Rumah Sakit Royal Surabaya. Hasil penelitian ini 
adalah berdasar karakter demografi banyak pasien yang diantar keluarga sehingga Rumah Sakit Royal 
Surabaya perlu membuat ruang tunggu yang baik bagi pengantar pasien. Selain itu kebutuhan berobat ke 
poli spesialis terutama ke spesialis penyakit dalam merupakan kebutuhan yang paling sering dijumpai 
dalam perawatan pasien dewasa tua.Berdasar survei terkait harga sebanyak 64% pasien di Rumah sakit 
Royal Surabaya adalah pasien umum sehingga perlu diupayakan penambahan kerjasama pihak RS dengan 
asuransi dalam pembiayaan pengobatan. Dari data survei sebanyak 82% responden menyatakan jarak 
merupakan faktor utama mereka berobat. Pada aspek promosi, 44% pasien memilih promosi yang tepat 
adalah dari teman atau word of mouth.  
Kata Kunci: Marketing Mix, Poli Sore, Rumah Sakit Royal Surabaya 
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Pendahuluan 
Masyarakat memiliki kebutuhan yang 

semakin tinggi akan jasa layanan kesehatan. Hal 
ini disebabkan karena semakin meningkatnya 
kesadaran akan kesehatan. Rumah sakit adalah 
bagian yang integral dari keseluruhan sistem 
pelayanan kesehatan yang dikembangkan 
melalui perencanaan pembangunan kesehatan 
bagi masyarakat.   

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 
dapat dilakukan dari berbagai aspek pelayanan 
seperti peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, 
peningkatan kualitas profesionalisme sumber 
daya manusia dan peningkatan kualitas 
manajemen rumah sakit. Pelayanan yang 
berkualitas harus dijaga dengan melakukan 
pengukuran secara terus menerus, agar 
diketahui kelemahan dan kekurangan dari jasa 
pelayanan yang diberikan, dan dibuat tindak 
lanjut sesuai dengan perioritas 
permasalahannya. Rumah sakit berusaha 
menjawab kebutuhan masyarakat dengan 
peningkatan kemampuan dalam melakukan 
pelayanan jasa kesehatan. Salah satu bentuk 
pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah 
adanya poli spesialis di unit rawat jalan. 

Rumah sakit Royal Surabaya yang 
terletak di jalan rungkut industri I no 1 
Surabaya ini memiliki 21 poli spesialis yang 
mendukung pelayanan di unit rawat jalan. 
Keberadaan poli spesialis ini dirasa sangat 
penting untuk menunjang diagnostik dan 
perawatan pasien. Poli penyakit dalam 
merupakan salah satu poli spesialis yang paling 
sering dimanfaatkan oleh pengunjung rumah 
sakit royal. Poli pagi spesialis penyakit dalam di 
rumah sakit royal memiliki angka jumlah 
kunjungan tertinggi dibanding poli spesialis 
lainnya. Karena tingkat kebutuhan yang cukup 
tinggi, penulis ingin mengetahui kebutuhan 
masyarakat mengenai adanya poli spesialis 
penyakit dalam pada jam buka sore hari.  
Kurangnya informasi yang dimiliki rumah sakit 
mengenai kebutuhan masyarakat akan jenis 
pelayanan poli sore spesialis penyakit dalam 
meliputi informasi kebutuhan mengenai 
produk, harga, tempat, promosi dan pemberi 
pelayanan kesehatan di unit rawat jalan poli 
spesialis sore rumah sakit royal Surabaya. 
 

Tinjauan Pustaka 
Istilah Marketing Mix dikemukakan 

pertama kali oleh Neil Borden tahun 1953. 
Kemudian seorang marketer terkenal E. 
Jerome McCarthy mengusulkan agar Marketing 
Mix dibagi menjadi 4 konsep yang biasa disebut 
4P yaitu Produk (Product): berupa sebuah 
objek nyata atau tidak nyata (jasa) yang 
diproduksi dengan jumlah masal atau dengan 
jumlah tertentu, harga (Price): Jumlah yang 
harus dibayar oleh konsumen untuk 
mendapatkan produk yang kita produksi, 
tempat (Place): Lokasi dimana stuatu produk 
dijual atau lokasi dimana produk tersebut 
dbuat, promosi (Promotion): Penentuan jalur 
komunikasi yang akan digunakan oleh marketer 
untuk melakukan penyampaian produknya 
kepada konsumen. 

Salah satu strategi yang berhubungan 
dengan kegiatan pemasaran perusahaan adalah 
marketing mix strategy yang didefinisikan oleh 
Kotler dan Armstrong (1997) yang menyatakan 
bahwa “marketing mix as the set of controllable 
marketing variables that the firm bleads to 
produce the response it wants in the target 
market”. 

Pada dasarnya marketing bukanlah 
sebuah ilmu yang pasti seperti fisika atau 
matematika, maka konsep dari Marketing Mix 
ini pun terus mengalami 
perubahan/pengembangan. Saat ini dalam 
Marketing Mix juga sudah ditambahkan 
beberapa konsep lagi sehingga menjadi 5P atau 
7P. Dalam 5P konsep yang ditambahkan adalah 
Orang (People), hal ini berkaitan dengan 
menentukan siapa yang akan diberikan 
wewenang untuk mementukan pemasaran 
produk yang akan kita buat. 
Sedangkan pada konsep 7P adalah konsep 5P 
tadi ditambah dengan dua konsep baru yaitu 
Physical Evidence (Bukti Fisik) dan Process 
(Proses). Dalam bukti fisik, konsep yang ingin 
dimunculkan adalah bentuk fisik dari produk 
yang kita buat atau dalam bahasa umunya 
kualitas yang diharapkan (expected quality), 
sedangkan dalam proses yang ingin ditampakan 
adalah sistem penjualan produk kita kepada 
konsumen. 
Pemilihan-pemilihan dari konsep diatas sangat 
menentukan produk kita dalam suatu pasar. 
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Karena dengan penggunaan konsep yang benar 
akan menjadikan produk memiliki brand equity 
yang sangat kuat di masyarakat. 
 
Metode Penelitian 
Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi atau menjelaskan variabel yang 
lain (Umar, 2003). Variabel bebas penelitian ini 
terdiri dari produk, harga, tempat promosi dan 
pemberi pelayanan kesehatan. Variabel terikat 
adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 
oleh variabel independent (Umar, 2003). 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
kebutuhan pelayanan poli sore di Rumah Sakit 
Royal Surabaya. 

 
Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat yang pernah berkunjung ke rumah 
sakit. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien 
yang berkunjung ke Rumah Sakit Royal 
Surabaya dan masyarakat yang tinggal di sekitar 
Rumah Sakit Royal Surabaya yang pernah 
berobat di poli spesialis di Rumah Sakit. 
Teknik sampling yang dipakai adalah sampling 
acak sederhana atau simple random sampling. 
Dimana setiap elemen populasi memiliki 
kesempatan yang sama untuk dipilih. Dari hasil 
perhitungan sebesar 49,50 sampel, maka jumlah 
sampel yang mewakili populasi adalah 50 orang. 
 
Analisa Data 

 Analisa data kuantitatif dilakukan 
dengan deskriptif univariat, untuk melihat 
gambaran distribusi karakteristik responden dan 
kebutuhan masyarakat tentang pelayanan poli 
sore spesialis penyakit dalam yang meliputi 
informasi kebutuhan, produk (product), harga 
(price), tempat (place), promosi  (promotion) 
dan pemberi pelayanan (people). 
 
Hasil Penelitian 

Hasil yang disajikan merupakan analisa 
hubungan gambaran karakteristik demografi 
dengan kebutuhan masyarakat mengenai 
pelayanan poli sore spesialis penyakit dalam di 
rumah sakit Royal Surabaya. 
Berikut disampaikan kebutuhan pasien akan 
produk, harga, tempat, promosi dan pemberi 

pelayanan poli sore spesialis penyakit dalam di 
rumah sakit Royal Surabaya. 
 
Informasi kebutuhan 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Reponden 

Mengantar Keluarga / Teman / 
Saudara Berobat.  

Pengalaman 
mengantar 

keluarga/teman/
saudara ke rumah 

sakit 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Pernah 45 90.0 90.0 

Tidak Pernah 5 10.0 10.0 
Total 50 100.0 100.0 

 
Berdasar Tabel 1 diatas 45 orang  (90%) pernah 
mengantar keluarga / teman / saudara ke 
rumah sakit dalam waktu satu tahun terakhir. 
Sedangkan 5 responden (10%) sisanya tidak 
pernah. 
 
Tabel 2.Distribusi Frekuensi Reponden Berdasarkan 

Frekuensi Berobat Ke Rumah Sakit. 

 
Dari Tabel 2  diatas 40 orang (80%) pernah 
berobat ke rumah sakit, sedangkan 10 orang 
(20%) belum pernah berobat ke rumah sakit. 
 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Yang 

Membutuhkan Penganan Lebih Lanjut 
Oleh Spesialis.  

Kebutuhan   
Penanganan 

oleh Spesialis 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Tidak 
Membutuhkan 

22 44.0 44.0 

Membutuhkan 28 56.0 56.0 

Total 50 100.0 100.0 

 
Dari Tabel 3 diatas didapatkan sebanyak 28 
orang (56%) membutuhkan penanganan lebih 
lanjut oleh spesialis penyakit dalam, sisanya 22 
orang (44%) tidak membutuhkan. 

Pengalaman 
berobat ke 

Rumah Sakit 
Frequency Percent Valid Percent 

Pernah 40 80.0 80.0 

Tidak Pernah 10 20.0 20.0 

Total 50 100.0 100.0 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kebutuhan Responden 
Yang Memerlukan Penanganan Lebih 
Lanjut Oleh Berbagai Macam Jenis Dokter 
Spesialis.  

Kebutuhan Jenis 
Spesialis 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Tidak 
membutuhkan 

23 46,0 46,0 

Bedah 2 4,0 4,0 

Jantung 3 6,0 6,0 

Mata 1 2,0 2,0 
Obgyn 1 2,0 2,0 

Penyakit Dalam 16 32,0 32,0 

Periodonti 1 2,0 2,0 

Saraf 2 4,0 4,0 
THT 1 2,0 2,0 
Total 50 100,0 100,0 

  
Berdasar Tabel 4 diatas terbanyak 16 orang 
(32%) membutuhkan pelayanan spesialis 
penyakit dalam, sisanya  (24%) responden 
membutuhkan pelayanan spesialis lain dan 
(46%) sisanya tidak membutuhkan penanganan 
lanjut oleh dokter spesialis. 
 
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Berobat Ke Spesialis 

Penyakit Dalam 

Pengalaman berobat 
ke spesialis penyakit 

dalam 
Frequency Percent Valid Percent 

Tidak pernah 28 56,0 56,0 
Pernah 22 44,0 44,0 
Total 50 100,0 100,0 

 
Berdasar tabel 5 sebanyak 28 orang (56%) 
responden tidak pernah berobat ke spesialis 
penyakit dalam. Sebanyak 22 orang (34%)  
responden sudah pernah berobat ke spesialis 
penyakit dalam. 
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Kebutuhan Poli 

Spesialis Penyakit Dalam Di RS Royal. 

Kebutuhan poli 
spesialis penyakit 

dalam 

Freque
ncy 

Percent 
Valid 

Percent 

Tidak membutuhkan 7 14.0 14.0 

Membutuhkan 43 86.0 86.0 

Total 50 100.0 100.0 

Dari Tabel 6 diatas sebanyak 43 orang (86%) 
responden membutuhan poli spesialis penyakit 
dalam di RS Royal. Sisanya 7 orang (48%) tidak 
membutuhkan 
 
Informasi Produk 
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Kebutuhan Menurut 

Jam Buka Poli Penyakit Dalam Di RS Royal 

Jam buka Frequency Percent Valid 
Percent 

Valid 

14.00 1 2.0 2.0 
15.00 1 2.0 2.0 
16.00 14 28.0 28.0 
17.00 14 28.0 28.0 
18.00 16 32.0 32.0 
19.00 4 8.0 8.0 
Total 50 100.0 100.0 

Dari Tabel 7, jam buka pelayanan poli spesialis 
penyakit dalam  terbanyak yang dibutuhkan 
reponden adalah jam buka mulai pukul 18:00 
sebanyak (32%) sedangkan kebutuhan 
terbanyak kedua adalah jam buka pukul 16:00 
(28%) dan pukul 17:00 sebanyak (28%). 
 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Kebutuhan 

Pemeriksaan Berkala Ke Poli Spesialis 
Penyakit Dalam. 

Pemeriksaan 
Berkala ke  Poli 

Spesialis  Penyakit 
Dalam 

Frequency Percent Valid Percent 

Tidak 28 56,0 56,0 
Ya 22 44,0 44,0 

Total 50 100,0 100,0 
Dari Tabel 8 sebanyak 28 orang (56%) 
responden tidak membutuhkan pemeriksaan 
secara berkala ke poli spesialis penyakit dalam, 
22 orang (44%) reponden yang membutuhkan 
pemeriksaan secara berkala ke poli spesialis 
penyakit dalam. 
 
Harga 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Responden Menurut 

Penanggungjawab Biaya Pengobatan 

Penanggung 
Jawab Biaya 
Pengobatan 

Frequenc
y 

Percent 
Valid 

Percent 

Asuransi 18 36.0 36.0 
Non Asuransi 32 64.0 64.0 

Total 50 100.0 100.0 
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Dari Tabel 9 didapatkan 32 orang (64%) 
reponden membayar secara pribadi/non 
asuransi dan sisanya 18 orang (36%) responden 
dibayarkan oleh asuransi. 
 
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Menurut Kebutuhan 

Tarif  Administrasi  

Tarif 
Administrasi 

Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Valid 

10.000 2 4.0 4.0 

15.000 11 22.0 22.0 

20.000 7 14.0 14.0 

25.000 21 42.0 42.0 

30.000 3 6.0 6.0 

40.000 1 2.0 2.0 

5.000 1 2.0 2.0 

50.000 2 4.0 4.0 

500.000 1 2.0 2.0 

65.000 1 2.0 2.0 

Total 50 100.0 100.0 

 
Berdasar Tabel 10 diatas sebanyak (42%) 
responden menyatakan biaya administrasi poli 
sebesar Rp.25.000,- selanjutnya (22%) 
responden menyatakan Rp.15.000,-  , sisanya 
(35%) responden menyatakan biaya 
administrasi cukup bervariatif antara 
Rp.30.000,- s/d Rp. 65.000,- . 
 
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Menurut Kebutuhan 

Tarif Konsultasi 

Tarif konsultasi Frequency Percent Valid 
Percent 

Valid 
<100000 31 62,0 62,0 

>100000 19 38,0 38,0 
Total 50 100,0 100,0 

 
Berdasar Tabel 11 terbanyak (62%) responden 
menyatakan kebutuhan biaya konsultasi yang 
sesuai sebesar kurang dari Rp.100.000,- sisanya 
(38%) responden menyatakan biaya konsultasi 
yang mereka butuhkan >Rp.100.000,-. 
 
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Kebutuhan Cara 

Pembayaran  Pelayanan Poli Spesialis 

Cara Bayar di Poli 
Spesialis 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Valid 

Tunai 28 56,0 56,0 

Debit 18 36,0 36,0 
kartu 
kredit 

4 8,0 8,0 

Total 50 100,0 100,0 
Berdasar Tabel 12 diatas  dapat kita lihat 
terbanyak 28 orang (56%) memilih pembayaran 
dengan cara tunai, 18 orang (36%) membayar 
dengan debit, dan sisanya 4 orang (8%) 
membayar dengan kartu kredit. 
Tempat 
 Tabel 13. Distribusi Frekuensi Kebutuhan 

Mengenai Jarak Tempat Tinggal Yang 
Menjadi Faktor Utama Berobat.  

Jarak merupakan 
faktor utama 

berobat 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

 
Tidak 9 18,0 18,0 

Ya 41 82,0 82,0 
Total 50 100,0 100,0 

Dari Tabel 13 diatas sebanyak 41 orang (82%) 
responden menyatakan jarak merupakan faktor 
utama mereka berobat. Sedangkan 9 orang  
(18%) sisanya menyatakan jarak bukan 
merupakan faktor utama berobat. 
 Tabel 14. Distribusi Frekuensi Kemudahan 

Responden Untuk Menemukan Lokasi Poli 
Spesialis. 

Kemudahan 
responden dalam 
menemukan poli 

spesialis 

Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Tidak 
Mudah 

12 24,0 24,0 

Mudah 38 76,0 76,0 
Total 50 100,0 100,0 

 
Berdasar Tabel 14 sebanyak 38 orang (76%) 
responden dapat dengan mudah menemukan 
lokasi poli spesialis di rumah sakit. Sisanya 12 
orang (24%) responden  sulit menemukan 
lokasi poli spesialis 
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Kebutuhan Fasilitas 

Ruang Tunggu Di Poli Spesialis. 

Jenis Fasilitas Frequency Percent Valid 
Percent 

Valid 

TV 35 70,0 70,0 

Radio 2 4,0 4,0 
Koran 4 8,0 8,0 
Wifi 9 18,0 18,0 
Total 50 100,0 100,0 

Dari Tabel 15 kebutuhan terbanyak untuk 
fasilitas ruang tunggu poli spesialis adalah 
adanya TV yaitu sebanyak (70% ) 35 orang , 
kemudian fasilitas wifi menempati kebutuhan  
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kedua terbanyak yaitu  (18%) 9 orang. Sisanya 
radio dan  koran sebanyak (12%). 
 Promosi 
Tabel 16. Distribusi Frekuensi Menurut Informasi 

Tentang Keberadaan RS Royal Surabaya. 

Jenis media 
informasi 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Valid 

Media 
Promosi 

10 20,0 19,5 

Perusahaan 11 22,0 26,8 
Teman 29 58,0 53,7 

Total 50 100,0  

 
Berdasar Tabel 16  media promosi yang paling 
sering didapatkan oleh responden adalah 
melalui teman yaitu sebesar 44 %, terbanyak 
kedua adalah dari perusahannya sebesar 22% 
sisanya 16% mengenal RS Royal dari media 
promosi. 
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Promosi Yang Tepat 

Menurut Responden.   

 Alat promosi Frequency Percent Valid 
Percent 

Valid 

Brosur/spanduk/l
eaflet 

24 48,0 48,0 

Buletin/majalah 6 12,0 12,0 
Seminar 4 8,0 8,0 
kegiatan sosial 16 32,0 32,0 
Total 50 100,0 100,0 

 
Berdasar Tabel 17 dapat kita lihat promosi 
berupa brosur/spanduk/leaflet merupakan 
promosi terbanyak yang dipilih responden yaitu 
sebesar 24 orang (48%). Promosi melalui 
kegiatan sosial sebanyak 16 orang (32%), 
promosi melalui majalah 6 orang (12%) 
reponden dan sisanya 4 orang (8%) melalui 
seminar. 
 
Pemberi Pelayanan Kesehatan 
Tabel 18. Distribusi Frekuensi Responden Menurut 

Kebutuhan Dokter Pemberi Pelayanan 
Kesehatan. 

 Kebutuhan dokter 
Spesialis 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Valid 
Dokter 
Senior 

22 44,0 44,0 

Dokter 
yunior dan 
dokter 
senior  tidak 
masalah 

28 56,0 56,0 

Total 50 100,0 100,0 
 
Berdasar tabel 18 sebanyak 28 orang (56%) 
responden tidak mempermasalahkan dokter 
senior dan yunior dalam  pemberian pelayanan. 
Sebanyak  22 orang (44%) responden  memilih 
dokter senior dalam pelayanan poli spesialis. 
 
Pembahasan 
1. Karakteristik demografi  

Berdasarkan hasil riset pemasaran yang 
dilakukan kepada 50 responden di dalam dan 
diluar RS Royal Surabaya didapatkan responden 
terbanyak berjenis kelamin wanita yaitu sebesar 
(56%) dan (44%) responden pria. Rentang 
umur responden terbanyak adalah responden 
berumur 31-41 tahun yaitu sebanyak 20 orang 
(40%) sedangkan sisanya 30 orang (60 %) 
terbagi atas usia 19-30 dan 42-85 tahun. 

Berdasarkan karakteristik tingkat 
pendidikan terbanyak 20 orang (40%) adalah 
lulusan tamat SLTA, selanjutnya 17 orang 
(34%) responden  sarjana dan 12 orang (24%) 
responden adalah lulusan diploma dan yang 
terakhir 1 orang responden (2%) adalah lulusan 
SLTP. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan 
responden yang cukup tinggi.  

Dilihat dari karakteristik pekerjaan 
distribusi terbanyak 35 orang (70%) responden 
bekerja sebagai pegawai swasta, selanjutnya ibu 
rumah tangga sejumlah 4 orang (8%) dan 
wiraswasta 4 orang (8%), pensiunan 3 orang 
(6%), terakhir pelajar 2 orang (4%) dan PNS 2 
orang (4%). Hal ini menunjukkan bahwa 
pegawai swasta adalah pekerjaan yang paling 
banyak berobat ke RS yang memiliki poli 
spesialis. 

 
2. Kebutuhan Produk (product) 

Kebutuhan berobat ke poli spesialis 
terutama ke spesialis penyakit dalam merupakan 
kebutuhan yang paling sering dijumpai dalam 
perawatan pasien dewasa tua. Namun dari hasil 
riset ditemukan sebanyak (56%) responden 
tidak membutuhkan pemeriksaan secara berkala 
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ke poli spesialis penyakit dalam, (44%) 
reponden yang membutuhkan pemeriksaan 
secara berkala ke poli spesialis penyakit dalam. 
Hal ini dikarenakan pada karakteristik usia 31-
41 tahun, dimana rentang umur tersebut para 
responden di dalam usia produktif, belum 
muncul adanya keluhan yang merujuk pada 
kebutuhan pelayanan poli spesialis penyakit 
dalam.  

Berdasarkan hasil riset ditemukan bahwa 
sebagian besar responden membutuhkan jam 
buka pelayanan poli spesialis penyakit dalam di 
RS Royal terbanyak yang dibutuhkan reponden 
adalah jam buka mulai  pukul 18:00 sebanyak 
(32%) sedangkan kebutuhan terbanyak kedua 
adalah jam buka pukul 16:00 (28%) dan pukul 
17:00 sebanyak (28%). Selama ini RS Royal 
memiliki pelayanan poli spesialis penyakit 
dalam dengan jam buka pagi hari yaitu 08:00 
s/d 12:00, hal ini dirasa kurang karena pada 
sebagian responden yang bekerja di jam 
tersebut kesulitan untuk berobat, sehingga 
responden yang bekerja lebih menyukai berobat 
ke poli spesialis sore penyakit dalam  dengan 
jam buka diatas pukul 18:00 

 
3. Kebutuhan Harga (price) 

Dari data survei didapatkan (64%) 
reponden membayar secara pribadi/non 
asuransi dan sisanya (36%) responden 
dibayarkan oleh asuransi. Berdasarkan hasil riset 
tersebut dapat diupayakan penambahan 
kerjasama pihak RS dengan asuransi dalam 
pembiayaan pengobatan. 

Dari hasil kuesioner sebanyak (42%) 
responden menyatakan biaya administrasi poli 
sebesar Rp.25.000,- selanjutnya (22%) 
responden menyatakan Rp.15.000,- , sisanya 
(35%) responden menyatakan biaya 
administrasi cukup bervariatif antara 
Rp.30.000,- s/d Rp. 65.000,- . Dari tabulasi 
hasil biaya administrasi rata-rata yang 
dibutuhkan reponden adalah sebesar Rp. 
25.000,- 

Dari data diatas terbanyak (62%) 
responden menyatakan kebutuhan biaya 
konsultasi yang sesuai sebesar kurang dari 
Rp.100.000,- sisanya (38%) responden 
menyatakan biaya konsultasi yang mereka 
butuhkan <Rp.100.000,-. Responden lebih 

membutuhkan biaya konsultasi < Rp.100.000,-
. 

Dari data diatas  dapat kita lihat 
terbanyak (56%) memilih pembayaran dengan 
cara tunai, (36%) membayar dengan debit, dan 
sisanya (8%) membayar dengan kartu kredit.  
4. Kebutuhan Tempat (place) 

Dari data survei sebanyak (82%) 
responden menyatakan jarak merupakan faktor 
utama mereka berobat. Sedangkan (18%) 
sisanya menyatakan jarak bukan merupakan 
faktor utama berobat. Selain faktor kualitas 
pemberian pelayanan kesehatan, jarak tempat 
tinggal yang dekat dengan RS yang memiliki 
poli spesialis membuat para responden lebih 
memilih berobat di RS tersebut.  

Dari data diatas sebanyak (76%) 
responden dapat dengan mudah menemukan 
lokasi poli spesialis di rumah sakit. Sisanya 
(24%) responden  sulit menemukan lokasi poli 
spesialis. Pemetaan letak poli spesialis di RS 
manapun tempat reponden yang pernah berobat 
menurut responden masih dapat dengan mudah 
diketahui.  

 
5. Kebutuhan promosi (promotion) 

Dari hasil riset diatas media promosi 
yang paling sering didapatkan oleh responden 
adalah melalui teman yaitu sebesar 44 %, 
terbanyak kedua adalah dari perusahannya 
sebesar 22% sisanya 16% mengenal RS Royal 
dari media promosi. 
Promosi berupa brosur / spanduk / leaflet 
merupakan promosi terbanyak yang dipilih 
responden yaitu sebesar (48%). Promosi 
melalui kegiatan sosial sebanyak (32%), 
promosi melalui majalah (12%) reponden dan 
sisanya (8%) melalui seminar. 

Dari data survei (58%) responden 
menyatakan RS Royal belum melakukan 
promosi yang tepat, sisanya (42%) responden 
menyatakan RS Royal sudah melakukan 
promosi yang tepat. Ketidak tepatan promosi 
yang dilakukan RS Royal dikarenakan promosi 
yang kurang, karena melihat dari hasil 
kuesioner responden banyak mengetahui RS 
Royal dari teman ke teman (word of mouth) 
sedangkan kebutuhan responden dari segi 
promosi mengenai keberadaan RS Royal adalah 
dengan media advertising dengan 
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spanduk/leaflet/baliho sehingga lebih banyak 
lagi konsumen yang mengetahui keberadaan dan 
informasi mengenai RS Royal Surabaya. 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were an effort to boost the utilization of the Gangrene Wound Clinic of 
Mojowarno Christian Hospital. According to the data available there was a decline in the number of visiting patients 
to the clinic. Consumer involvement analysis were applied in the research in order to find out whether and consumer 
involvement on the service products of the Gangrene Wound Clinic, Mojowarno Christian Hospital had been running 
well.  

Data was obtained through questionnaires and was then collected for the analysis. The results showed a 
picture or portrayal of the relationships consumer involvement of the Gangrene Wound Clinic, Mojowarno Christian 
Hospital. 

The results showedthat the involvement ofconsumersin general toGangreneWoundClinicproducthas not gone 
wellwiththe percentage ofalmost43.5%.Itshowsthat consumer involvementis stilllackingtoutilize 
theservicesandattention toproductGangrene Wound Clinic of Mojowarno Christian Hospital. 
Keywords: Consumer  Involvement 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan sebagai upaya dalam menigkatkan pemanfaatan Klinik Rawat Luka 
Gangren RS Kristen Mojowarno. Karena sesuai dengan data yang ada terdapat penurunan angka 
kunjungan pasien pada Klinik Rawat Luka Gangren. Consumer Involvement  digunakan dalam penelitian 
ini dengan maksud untuk mengetahui keterlibatan konsumen terhadap produk layanan  Klinik Rawat 
Luka Gangren di RS Kristen Mojowarno.  

Data di peroleh melalui kuesioner dan kemudian dikumpulkan untuk analisis. Hasil penelitian 
menunjukkan gambar atau penggambaran keterlibatan hubungan konsumen dari Klinik Rawat Luka 
Gangren, Rumah Sakit Kristen Mojowarno. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen secara umum pada produk Klinik 
Rawat Luka Gangren belum berjalan baik dengan persentase 43,5%. Hal menunjukkan bahwa 
keterlibatan konsumen masih cukup kurang untuk memanfaatkan dan memperhatikan  produk layanan 
Klinik Rawat Luka Gangren RSKristen Mojowarno. 
Kata Kunci:keterlibatan konsumen 
 
 

Pendahuluan 
Rumah sakit merupakan salah satu 

pelayanan kesehatan yang sangat penting 
keberadaannya. Menurut Pasal 1 angka (1) 
dalam UU No. 44 tahun 2009, disebutkan 
bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat. 

Strategi pemasaran merupakan hal yang 
sangat penting bagi sebuah rumah sakit karena 
strategi pemasaran rumah sakit merupakan 
suatu cara mencapai tujuan dari sebuah rumah 
sakit. Rencana strategisnya Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno (untuk selanjutnya disebut sebagai 
RSKM) pada tahun 2012 telah menambah jenis 
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layanan kesehatan yaitu Klinik Rawat Luka 
Gangren. Klinik Rawat Luka Gangren di Unit 
Rawat Jalan RSKM mengkhususkan rawat luka 
akibat penyakit Diabetes Mellitus atau biasa 
disebut dengan luka gangren. Dipilihnya Klinik 
Rawat Luka Gangren karena layanan kesehatan 
khusus perawatan luka gangren belum ada di 
rumah sakit daerah Jombang dan sekitarnya 
untuk itu produk Klinik Rawat Luka Gangren 
dipilih sebagai produk unggulan RSKM.  

Sebagai rumah sakit yang memiliki 
layanan unggulan, dengan fasilitas yang cukup 
lengkap seharusnya kepercayaan masyarakat 
dalam pemanfaatan pelayanan Klinik Rawat 
Luka Gangren RSKM semakin meningkat. 
Tetapi kenyataannnya adalah pasien di Klinik 
Rawat Luka Gangren mengalami penurunan. 
Menurut Data laporan Rekam Medik kunjungan 
Klinik Penyakit Dalam RSKM didapatkan 
kunjungan Klinik Penyakit Dalam (kunjungan 
pasien diabet dan kunjungna pasien diabet 
dengan luka gangren), cenderung meningkat, 
tahun 2012 jumlah kunjungan pasien diabet 
sebesar 2595, kunjungan pasien diabet dengan 
luka gangren 1909 (42,38%), tahun 2013 
kunjungan pasien diabet 3011, dengan luka 
gangren 2202 (42,24%), tahun 2014 kunjungan 
pasien diabet sebesar 3144 dengan luka gangren 
2296 (42,20%). 

Kunjungan pasien Klinik Rawat Luka 
Gangren  (eksternal dan internal) terdapat 
penurunan, tahun 2012 jumlah kunjungan total 
sebesar 2287, tahun 2013  menjadi 1940 (turun 
15,47%), tahun 2014 menjadi 987 (turun 
49,12%). kunjungan pasien lama dan pasien 
baru di Klinik Rawat Luka Gangren dari tahun 
2012, 2013 dan 2014 cenderung menurun,  ini 
menjadi petunjuk adanya penurunan penilaian 
pasien terhadap pemanfaatan produk Klinik 
Rawat Luka Gangren . Padahal untuk rawat 
luka gangren paling tidak dibutuhkan waktu 2 
kali dalam seminggu selama 3 minggu atau lebih 
tergantung dari tingkat luka gangren yang 
diderita. Dengan semakin menurunnya jumlah 
pasien di Klinik Rawat Luka Gangren juga akan 
berpengaruh terhadap pemasukan / income di 
Unit Rawat Jalan, karena pasien yang periksa di 
Klinik Rawat Luka Gangren adalah pasien Unit 
Rawat Jalan yang juga akan memanfaatkan 
pelayanan penunjang seperti laboratorium, 

fisioterapi, konsultasi gizi, danKlinik Psikologi. 
Termasuk pelayanan ke Klinik Penyakit Dalam 
yang berkontribusimemberikan rujukan pasien 
diabet dengan luka gangren. 

Masalah dalam penelitian ini adalah tren 
kunjungan pasien Klinik Rawat Luka Gangren 
RSKM mengalami penurunan. Survey awal 
yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 
secara umum responden mengetahui 
keberadaan Klinik Rawat  Luka Gangren yang 
ada di RSKM, ini dilihat dari jumlah responden 
yang mengetahui keberadaan Klinik Rawat Luka 
Gangren mencapai 70% atau 21 orang dari 30 
responden. Namun, jika dikaji lebih lanjut 
ternyata sebagian besar respoden belum 
mengetahui manfaat dari Klinik Rawat Luka 
Gangren di RSKMyang dibuktikan dengan hasil 
survey awal yaitu hasil jawaban responden yang 
menyatakan belum mengetahui manfaat layanan 
Klinik Rawat Luka Gangren RSKM sebanyak 17 
orang atau 56,67%.  

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah turunnya kunjungan 
pasien terhadap pemanfaatan Klinik Rawat Luka 
Gangren di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno. Tujuan penelitian yang 
dilakukan untuk Menyusun rekomendasi untuk 
meningkatkan pemanfaatan Klinik Rawat Luka 
Gangren RSKM berdasarkan hasil analisis 
Consumer Involvement. 
 
Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional analitik dengan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan rancang bangun 
penelitian cross sectional. Populasi peneitian 
dibagi menjadi dua yaitu pasien yang datang dan 
sedang mendapatkan pelayanan kesehatan di 
Klinik Rawat Luka Unit Rawat Jalan RSKM dan 
Dokter perujuk yang terdiri dari:dokter 
praktek pribadi sekitar RSKMdan dokter FKTP 
yang bekerjasama dengan RSKM (PKM Bareng, 
PKM Ngoro, PKM Mojowarno, PKM Cukir), 
yaitu sejumlah 4 orang dokter FKTP, 3 orang 
dokter praktek pribadi). 

Sampel penelitian pasien berjumlah 46 
responden yang digunakan diperoleh 
menggunakan rumus Slovin, sedangkan dokter 
diambil dari teknik total populasi yang 
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berjumlah 7 orang dokter (4 FKTP dan 3 
dokter praktek pribadi), sehingga jumlah 
keseluruhan responden penelitian sebanyak 53 
responden.  

Kriteria inklusi yang digunakan untuk 
mengambil sampel penelitian pada pasien adalah 
1) Pasien luka gangren yang datang berobat dan 
sudah mendapat perawatan luka tetapi tidak 
mau kontrol/melakukan kunjungan ulang untuk 
mendapat pelayanan di Klinik Rawat Luka 
Gangren Unit Rawat Jalan RSKMpada bulan 
Juni – juli 2015, 2) Pasien Klinik Rawat Luka 
Gangrenyang berusia >35 th karena 
prevalensiterbanyak pasien luka gangren >35th, 
3) Pasien Klinik Rawat  Luka dengan luka 
gangren yang memiliki kemampuan kognitif 
yang baik, 4) Pasien Klinik Rawat Luka dengan 
luka gangren yang bersedia/setuju untuk 
menjadi responden dalam penelitian ini. 
Kriteria Inklusi pada dokter yaitu1) Dokter 
praktek pribadi dengan radius 10 km dari lokasi 
RSKM dan bersedia/ setuju untuk menjadi 
responden dalam penelitian ini, dan 2) Dokter 
FKTP yang bekerjasama dengan RSKM dan 
sedang menjalankan tugas saat penelitian 
berlangsung serta bersedia/ setuju untuk 
menjadi responden dalam penelitian ini. 

 Variabel Penelitian yang digunakan 
pada penelitian yaitu Karakteristik Demografi 
(jenis kelamin, umur, pendidikan dan 
pekerjaan), Product Knowledge, dan 
Consumer Involvement (With advertisements, 
With product, With purchase decision). 
Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara 
Product Knowledge dengan Consumer 
Involvement di RSKM menggunakan uji Rank 
Spearan.  
 
Hasil  dan Pembahasan 
Karakteristik Responden 

Karakteristik sosio-demografi dalam 
penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, 
pendidikan, pekejaan. Hasil pengamatan 
terhadap jenis kelamin. Untuk responden 
pasien perempuan sebanyak67,4%.Hal ini 
disebabkan karena pada wanita mengandung 
hormon progesteron dimana salah satu sifat 
hormon ini adalah meningkatkan proses 
pengendapan lemak dalam pembuluh darah 

sehingga menimbulkan gangguan peredaran 
darah terutama pada ekstremitas bawah.  

Berdasarkan umur responden pasien 
didominasi pada kelompok umur >56 tahun 
sebanyak 84,8%. Goldberg dan Coon dalam 
Rochman (2006) menyatakan bahwa umur 
sangat erat kaitannya dengan terjadinya 
kenaikan kadar glukosa darah, sehingga semakin 
meningkat usia maka prevalensi diabetes dan 
gangguan toleransi glukosa semakin tinggi. 
Proses menua yang berlangsung setelah usia 30 
tahun mengakibatkan perubahan anatomis, 
fisiologis dan biokimia. Perubahan dimulai dari 
tingkat sel, berlanjut pada tingkat jaringan dan 
akhirnya pada tingkat organ yang dapat 
mempengaruhi fungsi homeostasis. Komponen 
tubuh yang dapat mengalami perubahan adalah 
sel beta pankreas yang menghasilkan hormon 
insulin, sel-sel jaringan target yang 
menghasilkan glukosa, sistem saraf, dan 
hormon lain yang mempengaruhi kadar 
glukosa.  

Dari segi umur responden  dokter 42,9%  
diatas 46- 56 Tahun. Dokter yang 
berpengalaman menjadi salah satu faktor yang 
akan mendukung terwujudnya pelayanan 
kesehatan yang bermutu. Menurut Azwar 
(1996) unsur proses (process) yaitu semua 
tindakan yang dilakukan pada pelayanan 
kesehatan merupakan salah satu unsur yang 
sangat berperan menentukan berhasil atau 
tidaknya program pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan.Tindakan tersebut secara 
umum dibedakan atas dua macam yakni 
tindakan medis (medical procedures) dan 
tindakan non medis (non medical procedures). 

Dilihat dari pendidikan formal diketahui 
bahwa tingkat pendidikan responden yang 
terbanyak adalah tamat SMA yaitu sebesar 
39,1%. Menurut Notoatmodjo (2007) 
Pendidikan adalah suatu proses belajar yang 
berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses 
pertumbuhan, perkembangan, atau berubah ke 
arah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih 
matang pada diri individu, kelompok atau 
masyarakat. Tingkat pendidikan merupakan 
salah satu unsur karakteristik seseorang. 
Tingkat pendidikan formal menunjukka tingkat 
intelektual atau tingkat pengetahuan seseorang. 
Hal ini dapat dipahami bahwa dengan 
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pendidikan yang lebih tinggi seseorang 
mempunyai kesempatan yang lebih banyak 
untuk mendapatkan informasi dan ia lebih 
terlatih untuk mengolah, memahami, 
mengevaluasi, mengingat yang kemudian 
menjadi pengetahuan yang dimilikinya. Dalam 
melakukan pekerjaan tertentu, pendidikan 
formal sering kali merupakan syarat paling 
pokok untuk memegang fungsi-fungsi tertentu. 
Untuk tercapainya kesuksesan didalam suatu 
pekerjaan dituntut pendidikan yang sesuai 
dengan jabatan yang dipegang seseorang.  

  Ditinjau dari pekerjaan 
responden pasien adalah PNS sebesar 30,4%, 
responden dokter adalah dokter FKTP sebesar 
57,1%. Menurut Nursalam (2003) pekerjaan 
juga dapat mempengaruhi pengetahuan, karena 
pekerjaan merupakan kebutuhan yang harus 
dilakukan terutama untuk menunjang 
kehidupannya dan kehidupan keluarganya. 
Melalui pekerjaan seseorang dapat berbuat 
sesuatu yang bernilai bermanfaat kita sendiri, 
bagi anggota keluarga dan diperoleh 
pengalaman.  Menurut peneliti bahwa sebagian 
besar responden khususnya pasien yang bekerja 
cenderung kurang waktu yang cukup untuk 
mendapatkan informasi tentang suatu penyakit 
khususnya penyakit luka gangrene sehingga 
pengetahuan dan informasi terkait luka 
gangrene kurang memadai. Hal ini sesuai 
dengan pendapat (Notoatmodjo, 2007)bahwa 
adanya suatu pekerjaan pada diri seseorang akan 
menyita banyak waktu dan tenaga untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang dianggap penting 
dan memerlukan perhatian, sehingga 
masyarakat yang sibuk mempunyai sedikit 
waktu untuk memperoleh informasi 
 
Gambaran tentang Produk Knowledge 
RSKM 

 MenurutPeter & Olson, (2008)Product 
Knowledge  adalah representasi kognitif dari 
suatu produk, merek, atau hal lain di 
lingkungan konsumen yang tersimpan dalam 
memori atau ingatan konsumen. Pemasar perlu 
memahami tingkatan  konsumen terhadap 
masing- masing jenis product knowledge ini 
agar dapat menyusun strategi pemasaran yang 
baik. Responden pasien memberikan tanggapan 
cukup sebesar 82,6% dan responden dokter 

memberikan tanggapan yang baik terhadap 
product knowledge RSKM sebesar 100%. Hal 
ini menandakan bahwa product knowledge 
dokter perujukdi RSKM adalah baik sedangkan 
product knowledge bagi pasien masih dalam 
kondisi cukup, sehingga perlu adanya 
peningkatan, sehinga mampu meningkatkan 
consumer involvement di RSKM. 
 
Gambaran tentang Consumer 
Involvement 

Consumer Involvement atau keterlibatan 
adalah relevansi yang dirasakan mengenai suatu 
objek berdasarkan sifat kebutuhan, nilai, dan 
minat mereka. Objek yang dimaksud disini 
dapat berarti suatu produk (atau merek), iklan, 
maupun situasi pembelian. Pada saat konsumen 
merasa mengetahui tentang suatu produk akan 
membantu konsumen  dalam mencapai suatu 
tujuan, maka konsumen  akan termotivasi untuk 
memperhatikan informasi mengenai produk 
tersebut (Solomon, 2009).  

Hasil analisis data terhadap consumer 
involvement  responden pasien sebesar 58,5% 
pada kondisi tidak baik dan sebesar 43,5% pada 
kondisi baik, responden dokter sebesar 100% 
pada kondisi baik. Hal menggambarkan bahwa 
keterlibatan konsumen masih cukup kurang 
untuk memanfaatkan dan memperhatikan  
produk layanan Klinik Rawat Luka Gangren 
RSKM. 
 
Gambaran Consumer Involvement With 
advertisements (iklan/ promosi) 

Dilihat dari keterlibatan dalam pencarian 
informasi responden pasien sebesar 93,5% tidak 
mencari, responden dokter sebesar 100% 
mencari informasi tentang Klinik Rawat Luka 
Gangren RSKM. Kondisi ini belum 
memberikan  nilai keterlibatan bagi pelanggan. 
Variabel lain yang masih  kurang adalah 
ketertarikan pada iklan, responden pasien 
sebesar 58,7% menyatakan tertarik namun 
responden dokter sebesar 57,1% menyatakan 
tidak tertarik. 

Namun, dari sisi keterlibatan iklan, masih 
ada variabel yang memberikan kepuasan 
responden, yaitu variabel kegunaan iklan, 
dimana responden pasien sebesar 56,5% 
menyatakan berguna dan 43,5% menyatakan 
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sangat berguna, responden dokter sebesar 
71,4% menyatakan berguna dan 28,6% 
menyatakan sangat berguna. Hal ini 
menunjukkan bahwa kegunaan/ manfaat iklan 
terhadap produk layanan mampu meningkatkan 
keterlibatan respondenatas produk layanan 
Klinik Rawat Luka Gangren RSKM.Secara 
keseluruhan keterlibatan iklan mendapat 
tanggapan cukup positif dari responden  pasien 
sebesar 76,1% dan responden dokter sebesar 
100% pada kondisi baik. Hal ini 
menggambarkan bahwa respodnen cukup puas 
dengan keterlibatan iklan untuk menunjang  
pemanfaatan produk layananKlinik Rawat Luka 
Gangren RSKM.  

Keterlibatan dapat menunjukkan 
seberapa besar termotivasinya konsumen untuk 
memproses informasi. Ketertarikan atau minat 
konsumen terhadap perolehan, konsumsi, dan 
disposisi barang/  jasa,  termasuk juga evaluasi 
produk. Dengan meningkatnya keterlibatan 
terhadap suatu produk, konsumen memiliki 
motivasi yang lebih besar untuk 
memperhatikan, memahami, dan 
mengeksplorasi informasi dalam melakukan 
pembelian (Mulyana, dkk., 2013).
 Terdapat beberapa hal yang dapat 
dilakukan oleh pihak RSKM untuk 
meningkatkan pelayanan pada varabel iklan, 
yaitu  melakukan desain iklan sebaik-sebaiknya 
yang bersifat informatif, mudah dipahami, dan 
mudah menarik. 
Gambaran Consumer  Involvement With 
Product (Produk) 

Berdasarkan pendapat terhadap 
pentingnya layanan di Klinik Rawat Luka 
Gangren RSKM, responden memberikan 
tanggapan positif, untuk respondenpasien 
sebesar 91,3% menyatakan penting dan 8,7% 
menyatakan sangat penting, responden dokter 
sebesar 42,9% menyatakan penting dan 57,1% 
menyatakan sangat penting. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa variabel layanan 
adalah hal terpenting di Klinik Rawat Luka 
Gangren RSKM. Semakin baik layanan yang 
diberikan makan semakin puas responden dalam 
menggunakan produk layanan Klinik Rawat 
Luka Gangren RSKM. 

Variabel kebutuhan akan layanan, 
variabel manfaat layanan  Klinik Rawat Luka 

Gangren RSKM juga merupakan variabel positif 
yang mendukung keterlibatan konsumen dalam 
meningkatkan kepuasan dan pemanfaatan 
layanan di Klinik Rawat Luka Gangren RSKM. 
Secara umum dari seluruh komponen consumer 
involvementwith product responden pasien  
sebesar73,9% berada pada kondisi baik dan 
26,1% berada pada kondisi sangat baik, 
responden dokter 57,1% berada pada kondisi 
sangat baik dan 42,9% berada pada kondisi 
baik.. Hal ini menggambarkan consumer 
involvementwith product di Klinik Rawat Luka 
Gangren RSKMadalah  baik. Oleh karena itu, 
kondisi ini harus tetap dipertahankan dan 
ditingkatkan lagi. 
 
Gambaran Consumer Involvement With 
Purchase Decision  

Berdasarkan penilaian terhadap 
variabelkebutuhan layananKlinik Rawat Luka 
Gangren, responden (pasien dan dokter) 
memberikan tanggapan positif dengan penilaian 
responden pasien sebesar 87% menyatakan 
butuh dan 13% menyatakan sangat butuh, 
responden dokter sebesar 100% menyatakan 
butuh. Hal ini memberikan gambaran bahwa 
responden dalam mengambil keputusan 
pemanfaatan produk selalu didasari dengan 
kebutuhannya, sehingga  informasi adalah hal 
terpenting di Klinik Rawat Luka Gangren  
RSKM, dengan informasi yang baik, maka akan 
meningkatkan nilai pengetahuan yang baik 
terhadap kebutuhan akan suatu produk dan akan 
berimbas terhadap kepuasan pelanggan.  

Variabel evaluasi alternatif layanan rawat 
luka gangren , baik tentang ruang maupun 
rujukan mendapat tanggapan sangat positif dari 
pelanggan sebesar 50,0% sangat penting, dan 
50% , responden dokter sebesar 57,1% 
menyatakan sangat penting dan 42,9% 
menyatakan penting.  Hal ini menggambarkan 
pihak RSKM memberikan sosuli terbaik dalam 
layanan rawat luka gangren. 

Variabelpentingnya  evaluasi layanan 
rawat luka gangren tentang ruang maupun 
rujukan mendapat tanggapan sangat positif dari 
responden pasien sebesar  sebesar 50,0% 
menyatakan sangat penting, dan 49,1%  
penting.  Hal ini menggambarkan pihak Klinik 
Rawat Luka Gangren RSKM memberikan solusi 
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terbaik dalam layanan rawat luka gangren di 
RSKM. 

Secara umum penilaian konsumen 
terhadap Consumer Involvement With 
phurcase decision  adalah baik. Dari hasil 
penilaian ini masih diperlukan komunikasi yang 
baik dengan responden.Hasil analisis data 
terhadap consumer involvement secara umum 
memberikan pada responden pasien sebesar 
58,5% menyatakan tidak baik tetapi sebesar 
43,5% menytaan baik, dan  responden dokter 
sebesar 100%   baik. Hal menggambarkan 
bahwa keterlibatan konsumen masih perlu 
ditingkatkan lagi dalam memanfaatkan dan 
memperhatikan  produk layanan Klinik Rawat 
Luka Gangren RSKM. 
 
Hubungan Product Knowledge dengan 
Consumer Involvement di RSKM 

Consumer Involvementakan baik bila 
Product Knowledge juga baik.  Sementara 
masih ada 10 item product knowled yang 
kurang dirasakan manfaatnya oleh pelanggan, 
tedapat 7 item/unsur product knowled yang 
telah dirasakan manfaatnya oleh pelanggan. 7 
item yang dirasakan  manfaatnya oleh pelanggan 
adalah keberadaan Klinik Rawat Luka Ganggren 
di RSKM, ketepatan pelayanan, kenyamanan 
klinik, kegunaan iklan, pentingnya layanan, 
kebutuhan layanan, dan manfaat layanan Klinik 
Rawat Luka Gangren RSKM.  
Tabel 1 HubunganProduct Knowledge dengan 
Consumer Involvement Klinik Rawat 
LukaGangren RSKM Tahun 2015 

Product 
Knowledge 

Consumer Involvement 
Total 

Cukup Baik 

Jum
lah 

% 
Jum
lah 

% 
Jum
lah 

% 

Cukup 26 68,
4 

12 31,
6 

38 100 

Baik 0 0 15 100 15 100 

Total 26 49,
1 

27 50,
9 

53 100 

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden 
pasien sebanyak 71,1% berada pada kondisi  
cukup, sedangkan responden dokter sebanyak 
57,1%  berada pada kondisi baik terhadap 
Posible Result of Involvement.Hasil uji Rank 
Spearan diperoleh hasil R = 0,525 ada 
hubungan product knowledge dengan 
consumer involvement klinik rawat luka 

RSKM. Hal ini menunjukkan semakin 
meningkat product knowledge Klinik Rawat 
Luka Gangren RSKM maka semakin baik 
Consumer Involvement di RSKM. 

 
Simpulan 

Berdasarkan sosio demografi, responden 
pasien sebagian besar berusia >56 tahun, 
pendidikan sebagian besar adalah SMA ke atas 
(D3, S1/S2) dengan pekerjaan pensiunan, 
wiraswasta dan PNS, sebagian kecil bekerja di 
sektor lain, responden dokter adalah dokter 
umum.Product Knowledge (Pengetahuan 
Produk) yang ada di RSKM secara umum dalam 
kategori baik. 

Consumer Involvement (Keterlibatan 
Konsumen)terhadap produk  Klinik Rawat 
Luka Gangren di RSKM  berjalan cukup baik. 
Adapun variabel yang sudah memenuhi 
keterlibatan konsumen adalah kegunaan iklan, 
pentingnya layanan, kebutuhan layanan di klinik 
RSKM, manfaat layanan klinik RSKM,  sumber 
informasi tentang rawat luka gangren, evaluasi 
alternatif  perawatan, dan evaluasi pelayanan. 
Sedangkan variabel yang harus ditingkatkan 
dalam upaya peningkatan pemanfaat klinik 
adalah variabel tersebarnya iklan untuk dilihat 
konsumen dan daya tarik iklan layanan, 
keputusan untuk datang karena iklan, harga dan 
kualitas layanan.Ada hubungan yang cukup kuat 
antara Product Knowledgedengan Consumer 
Involvement. 
 
Saran 
1. Bagi manajemen Rumah Sakit Kristen 

Mojowarno 
Perlu dilakukan peningkatan 

terhadapkeramahan melalui kegiatan internal 
house training dengan materi  Service Exellent, 
yang diawali dengan front office (MR, URJ 
,UGD) dilanjutkan dengan rawat inap 3 bulan 
selanjutnya. Perlu meningkatkan kelengkapan 
fasilitas ruang KlinikRawat Lukadengan 
pembangunan gedung Poli Rawat Luka 
Terpadu. Memodifikasi layanan Klinik Rawat 
Luka menjadi Klinik Rawat Luka Terpadu 
dimana dalam sekali kunjungan pasien dapat 
memperoleh pelayanan rawat luka, konsultasi 
gizi, konsultasi psikologi, layanan fisioterapi, 
layanan penyakit dalam dan layanan penyakit 
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bedah, sehingga diharapkan pasien akan 
mempunyai keterikatan untuk melakukan 
kunjungan ulang. 
2. Bagi Peneliti Lain  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya 
kunjungan di Klinik Rawat Luka Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno melalui penelitian strategi 
pemasaran dan taktik pemasaran. 
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Abstract 
Hospitals, in improving customer satisfaction, should constantly improve the quality of services in accordance with 
customer expectations that can be done through improving the performance quality. Hospital performance always 
refers to the employee's performance that measured based on the standards or criteria established by the organization 
Therefore, to create a good performance in the Hospital and to create a mutual beneficial relationship between the 
employee and the Hospital that will make a positive contribution to the hospital development, it is needed to fulfill 
the employee’s need, such as safe work environment, appropriate compensation, and infrastructure. Besides, a match 
between the values of the individual with the organization (Person Organization Fit) would also have implications 
for increasing the individual outcomes that will lead to a sustainable strategic advantage for the hospital. Based on 
2012-2013 data, in this study can be seen in the perspective of business processes still not meet the standard of the 
hospital. 
The type of research in this study is analytic study. Sample in this study is 23 units. This study objective is to 
analyze the Quality of work life and Person Organization fit on the performance of the unit at the Sidoarjo-District 
Hospital. Data collected by instruments with questionnaire, and analyze using regression test. 
The result showed that the characteristics of the employees are mostly aged 31-40 years, female gender and 
graduated from undergraduate program. There is no influence of Quality of work life (employee involvement, 
workplace safety, problem solving, and communication) and Person Organization fit (suitability value, the 
suitability of the culture and personality characteristics) on the performance of the unit at the Sidoarjo-District 
Hospital. 
Based on the results of this research and theory study, it is recommended to conduct a similar study to look for other 
causes that influence the performance in Sidoarjo District Hospital. Most of the unit's performance is good enough, 
and then to support the unit's performance, a firm punishment and reward for the unit are needed, as well as 
equalizing the status of non-civil BLUD employee. 
Key words : Quality of work life, Person Organization fit and Performance 
 

Abstrak 
Rumah sakit dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, harus terus meningkatkan kualitas layanan sesuai 
dengan harapan pelanggan yang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas kinerja. Kinerja rumah 
sakit selalu mengacu kinerja karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan 
oleh organisasi Oleh karena itu, untuk menciptakan kinerja yang baik di rumah sakit dan untuk 
menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dan rumah sakit yang akan 
memberikan kontribusi positif untuk pengembangan rumah sakit, untuk memenuhi kebutuhan 
karyawan, seperti lingkungan yang aman kerja, kompensasi yang sesuai, dan infrastruktur. Selain itu, 
kesesuaian antara nilai individu dengan organisasi (Person Organization Fit) juga akan memiliki implikasi 
untuk meningkatkan hasil individu yang akan menyebabkan keuntungan strategis yang berkelanjutan bagi 
rumah sakit. Berdasarkan data 2012-2013, dalam penelitian ini dapat dilihat dalam perspektif proses 
bisnis masih belum memenuhi standar rumah sakit. 
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Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi analitik. Sampel dalam penelitian ini adalah 23 unit. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas kehidupan kerja dan Organisasi Orang fit pada 
kinerja unit di Rumah Sakit Sidoarjo-District. Data yang dikumpulkan oleh instrumen dengan kuesioner, 
dan menganalisa menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik karyawan 
yang sebagian besar berusia 31-40 tahun, jenis kelamin perempuan dan lulus dari program sarjana. Tidak 
ada pengaruh kualitas kehidupan kerja (keterlibatan karyawan, keselamatan kerja, pemecahan masalah, 
dan komunikasi) dan Person Organization Fit (nilai kesesuaian, kesesuaian budaya dan kepribadian 
karakteristik) terhadap kinerja unit di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian 
teori maka rekomendasi untuk melakukan penelitian yang sama untuk mencari penyebab lain yang 
mempengarui kinerja yang ada di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar kinerja unit sudah cukup 
baik, maka untuk menunjang kinerja unit sudah cukup baik diperlukan pemberlakuan sanksi dan reward 
yang tegas bagi unit serta penyetaraan status pegawai non PNS BLUD. 
Kata kunci: Kualitas kehidupan kerja, Kesesuaian Personal dengan Organisasi dan Kinerja 
 

Pendahuluan 
Rumah sakit adalah salah satu organisasi 

sektor publik yang bergerak dalam bidang 
pelayanan jasa kesehatan yang mempunyai tugas 
melaksanakan suatu upaya kesehatan secara 
berdaya guna dan berhasil guna dengan 
mengutamakan atau mementingkan upaya 
penyembuhan dan pemulihan yang telah 
dilaksanakan secara serasi dan terpadu oleh 
pihak rumah sakit dalam upaya peningkatan dan 
pencegahan penyakit serta upaya perbaikan 
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No.983/Men.Kes/SK/XI/1992). 
Rumah Sakit dalam meningkatkan kepuasan 
pelanggan, harus senantiasa meningkatkan mutu 
pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan 
yang dapat dilakukan melalui peningkatan 
kualitas kinerja. Kinerja Rumah Sakit senantiasa 
mengacu pada kinerja karyawan diukur 
berdasarkan standar atau kriteria yang telah 
ditetapkan organisasi. Maka dengan demikian 
untuk menciptakan kinerja yang baik dengan 
harapan Rumah Sakit dan tercipta hubungan 
timbal balik yang menguntungkan antara 
pegawai dan Rumah Sakit sehingga akan 
memberikan kontribusi positif bagi 
perkembangan Rumah Sakit salah satu caranya 
adalah dengan memenuhi seluruh kebutuhan 
misalnya lingkungan kerja yang aman, 
kompensasi yang sesuai, sarana prasarana. 
Lingkungan kerja yang kondusif sangat penting 
diciptakan oleh perusahaan agar karyawan 
merasa nyaman dalam melaksanakan tugas dan 

mencapai kinerja terbaik. Perasaan yang 
nyaman dan kondisi menyenangkan dalam 
lingkungan kerja dapat didefenisikan sebagai 
quality of work life (Kondalkar, 2009).  

Selain itu faktor kepemimpinan dapat 
memberikan pengaruh yang berarti terhadap 
kinerja Rumah Sakit, karena pimpinan yang 
merencanakan, menginformasikan, membuat 
dan mengevaluasi berbagai keputusan yang 
harus dilaksanakan dalam organisasi tersebut. 
Faktor kecocokan antara nilai individu dengan 
organisasi (Person Organization Fit) ini juga 
akan berimplikasi pada meningkatnya outcomes 
individu sehingga akan berujung pada 
keunggulan strategis yang berkelanjutan bagi 
rumah sakit. 

Budaya organisasi juga merupakan faktor 
yang mempengaruhi kinerja organisasi. Dimana, 
berbagai pengaruh perubahan yang terjadi 
akibat reformasi menuntut organisasi baik 
organisasi swasta maupun pemerintah untuk 
mengadakan inovasi guna menghadapi tuntutan 
perubahan dan berupaya menyusun kebijakan 
yang selaras dengan perubahan lingkungan 
misalnya saja pada era (Jaminan Kesehatan 
Nasional) JKN seperti sekarang, suatu 
organisasi kesehatan harus mampu menyusun 
kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap 
perubahan yang akan terjadi. 

Kinerja secara umum dipahami sebagai 
suatu catatan keluaran hasil pada suatu fungsi 
jabatan kerja atau seluruh aktivitas kerjanya 
dalam suatu periode waktu tertentu (Ilyas, 
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1999). Kinerja merupakan prestasi kerja atau 
prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. 
Salah satu faktor yang dirasakan sangat penting 
di dalam penentuan keberhasilan serta 
kelangsungan hidup organisasi adalah tingkat 
kemampuan dan keterampilan dari para 
pelaksana unit kerjanya yaitu karyawan. 
Kenyataannya tidak semua pegawai Rumah 
Sakit memiliki kriteria sesuai dengan harapan 
sehingga tidak memiliki motivasi kerja yang 
tinggi,yang berakibat pada kinerja Rumah Sakit 
yang menurun. 

Masalah penelitian ini adalah belum 
optimalnya kinerja RSUD “B” pada Tahun 
2012-2014 yang dibandingkan dengan Standar 
Menkes no.129/Menkes/SK/II/ 2008, Standar 
normatif RSUD Sidoarjo, Standar Depkes 2005 
dari perspektif proses bisnis internal (PBI) rata-
rata angka BTO 2012-2014 yaitu 75 kali, 
frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) dalam 
satu tahun di RSUD “B”belum optimal karena 
idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur 
rata-rata dipakai 40-50 kali. Rata-rata lama 
rawat seorang pasien rata-rata idealnya 6-9 hari, 
namun di RSUD Kabupaten Sidoarjo angka 
ALOS belum optimal yaitu 3,6 hari.  

Sedangkan rata-rata waktu tunggu di 
rawat jalan belum optimal yaitu 71,7 menit, 
rata-rata pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan 
laboratorium lebih rendah dari standar, yaitu 
86,9%, rata-rata ketepatan waktu pemberian 
makanan kepada pasien belum optimal yaitu 
89,2%, Tidak adanya kejadian kesalahan dalam 
pemberian diet memiliki rata-rata lebih rendah 
dari standar yaitu 94,58%,  rata-rata kepuasan 
karyawan tahun 2014 belum optimal yaitu 
65,6%, dari perspektif pelanggan rata-rata 
kepuasan pelanggan rawat jalan pada tahun 
2013 rendah yaitu 80,5%, rata-rata kepuasan 
pelanggan rawat inap pada tahun 2013 belum 
optimal yaitu 75%, rata-rata kepuasan 
pelanggan pemeriksaan laboratorium patologi 
klinik pada tahun 2013 belum optimal yaitu 
74,8%. 
 Manfaat penelitian adalah 
mengembangkan ilmu pengelolahan sumber 
daya manusia di Rumah sakit, sehingga 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi 
informasi dan teori yang sudah ada tentang 
Quality of work life dan Person Organization fit 
untuk meningkatkan kinerja unit di Rumah 
Sakit. Dan sebagai masukan para manajer di 
Rumah sakit dalam mengelolah sumber daya 
secara keseluruhan. 
 

Metode Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini 

adalah analitik dimana penelitian yang mencoba 
menggali bagaimana fenomena itu terjadi. 
Menurut waktunya, rancang bangun dalam 
penelitian ini adalah cross secsional dimana 
peneliti hanya memotret dan menganalisis suatu 
keadaan dalam dalam suatu waktu tertentu. 
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum 
“B”. Pengambilan data diambil pada minggu 
pertama bulan Agustus 2015. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh unit yang ada di 
RSUD “B” yang berjumlah 23 unit kerja. 
Sampel dalam penelitian ini adalah unit kerja di 
RSUD “B”. Besar sampel dalam penelitian ini 
adalah total sampling. Sampel akan diambil 1 
(satu) orang dari setiap strata yang ada dalam 
setiap unit di RSUD “B” yaitu kepala unit kerja.  
 

Hasil dan Pembahasan 
1. Gambaran RSUD “B” 

Organisasi Non Struktural, meliputi: 
a. Instalasi Rawat Inap. 

1) Inap Klas III (Mawar Merah Putih). 
2) Instalasi Rawat Inap Klas I (Tulip). 
3) Instalasi Rawat Inap Klas II 

(Teratai). 
4) Instalasi Rawat Inap Klas III (Mawar 

Kuning). 
b. Instalasi Rawat Instalasi Rawat Jalan. 
c. Instalasi Gawat Darurat. 
d. Instalasi Bedah Sentral. 
e. Instalasi Hemodialisa. 
f. Instalasi Peristi. 
g. Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu 

(IPIT). 
h. Instalasi Radiologi. 
i. Instalasi Farmasi. 
j. Instalasi Gizi. 
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k. Instalasi Rehabilitasi Medik. 
l. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik. 
m. Instalasi Laboratorium Patologi 

Anatomi. 
n. Instalasi Kamar Jenazah. 
o. Instalasi Pemeliharaan Sarana. 
p. Instalasi Penyehatan Lingkungan. 
q. Instalasi Pemeliharaan Elektromedik. 
r. Instalasi Central Supply Sterilization 

Devision (CSSD)/ Laundry. 
s. Instalasi Pavilyun. 
t. Instalasi Bank Darah. 
u. Instalasi Pendidikan Kedokteran dan 

PPDS. 
v. Instalasi Pendidikan Keperawatan dan 

Kebidanan. 
w. Instalasi Pendidikan Penunjang dan 

Penelitian. 
x. Instalasi Keamanan dan Ketertiban. 
y. Instalasi Rekam Medis. 
z. Instalasi Informasi Teknologi (IT). 

Catatan: Masing-masing Instalasi dipimpin 
oleh seorang Kepala dalam jabatan non 
struktural. 

 
 Didapatkan informasi bahwa sebagian 

besar responden pada unit kerja berada pada 
kelompok umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 16 
responden atau 70%, lebih banyak didominasi 
oleh perempuan yaitu sebanyak 17 unit kerja 
atau 74%, sebagaian besar responden pada unit 
kerja di RSUD “B” memiliki jenjang pendidikan 
S1 yaitu sebanyak 14 unit kerja atau 61%, lebih 
dari setengah unit kerja yang ada di RSUD “B” 
menpunyai keselamatan lingkungan kerja sudah 
aman yaitu 17 unit kerja atau 74%, lebih dari 
setengah unit kerja yang ada di RSUD “B” 
menpunyai metode penyelesaian masalah  baik 
yaitu 16 unit kerja atau 69%, lebih dari 
setengah unit kerja yang ada di RSUD “B” 
menpunyai komunikasih cukup baik yaitu 16 
unit kerja atau 65%. Dari empat komponen 
tersebut dikompositkan menjadi Quality of 
Work Life dengan hasil lebih dari setengah unit 
kerja adalah baik yaitu 17 unit kerja atau 74%. 
Lebih dari setengah unit kerja yang ada di 
RSUD “B” kesesuaian nilai karyawan dengan 

unit adalah cukup sesuai yaitu 17 unit kerja atau 
74%, lebih dari setengah unit kerja yang ada di 
RSUD “B” kesesuaian karakteristik budaya dan 
kepribadian karyawan dengan unit adalah cukup 
sesuai yaitu 13 unit kerja atau 56%. Dari dua 
komponen tersebut dikompositkan menjadi 
Person Organization Fit dengan hasil lebih dari 
setengah unit kerja unit kerja adalah baik yaitu  
12 unit kerja atau 52%. Dan sebagian besar 
kinerja unit RSUD Kabupaten Sidoarjo baik 
yaitu sebanyak 14 unit kerja atau 60,88%. 
Hasil penelitian menunjukkan  lebih dari 
setengah unit kerja yang cukup terlibat dengan 
kinerja yang baik yaitu sebanyak 15 unit kerja. 
Hasil uji regresi linier menunjukkan nilai 
signifikansi (p) sebesar 0, 897. Hal ini 
diperngarui oleh segala jenis reward bagi 
pegawai maupun unit kurang diperhatikan, jenis 
reward yang sudah dilaksanakan seperti promosi 
jabatan bagi pegawai negeri sipil sedangkan 
untuk pegawai tetap dan kontrak non pegawai 
negeri sipil tidak ada. Pegawai atau unit kerja 
seharusnya mendapatkan reward sesuai dengan 
kinerja yang dilakukan. 
Lebih dari setengah unit kerja yang memiliki 
tingkat keselamatan lingkungan kerja aman 
dengan kinerja baik yaitu 17 unit kerja. Hasil uji 
regresi linier menunjukkan nilai signifikansi (p) 
sebesar 0,585. Di RSUD Kabupaten Sidoarjo 
sudah mengadakan pelatihan tersebut kepada 
semua pegawai, namun pelatihan tersebut 
digabung dengan waktu hanya 4 jam saja. Hal 
itu yang menyebabkan kurang optimal bagi 
kompetensi peserta. Selain itu adanya peran 
teknologi, bukan murni peran unit yang 
mempengaruhi kinerja unit tersebut sehingga 
keselamatan lingkungan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja. 
 Kurang dari setengah unit kerja yang 
memiliki tingkat penyelesaian masalah baik 
dengan kinerja baik yaitu sebanyak 16 unit 
kerja. Hasil uji regresi linier menunjukkan nilai 
signifikansi (p) sebesar 0, 833. Hal ini 
dipengarui oleh pengisihan koesioner ini adalah 
satu orang dalam unit yaitu kepala unit 
tersebut, sehingga pengisian koesioner ini 
merupakan persepsi dari kepala unit. 
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Kurang dari setengah unit kerja yang memiliki 
tingkat komunikasi cukup baik dengan kinerja 
baik yaitu 15 unit kerja. Hasil uji regresi linier 
menunjukkan nilai signifikansi (p) sebesar 
0,697. Penyebab utama komunikasi tidak 
mempengaruhi kinerja unit adalah kemampuan 
unit kerja dalam berkomunikasi. Pemberian 
informasi biasanya berawal dari pemimpin unit 
yang nantinya disampaikan keseluruh staf. 
Seringkali diruangan yang ada pembagian shif, 
pergawai yang shif siang dan malam tidak 
mendapatkan informasi tersebut. Komunikasi 
tidak efektif yang pada akhirnya tujuan 
organisasi pun sulit untuk dicapai dikarenakan 
oleh adanya kesalahpahaman, adanya sifat 
psikologis seperti egois, kurangnya keterbukaan 
antar pegawai, adanya perasaan tertekan 
diantara karyawan ataupun pemimpin itu 
sendiri. Quality of Work life tidak berpegaruh 
secara signifikan terhadap kinerja unit. Hal ini 
berarti bahwa baik atau buruknya Quality of 
Work life unit kerja tidak memberikan dampak 
terhadap baik buruknya kinerja. 
Lebih dari setengah unit kerja yang memiliki 
tingkat kesesuaian nilai cukup sesuai dengan 
kinerja baik yaitu 17 unit kerja. Hasil uji regresi 
linier menunjukkan nilai signifikansi (p) sebesar 
0,745. Kesesuaian nilai tidak hanya 
memberikan penjelasan mendalam mengenai 
kesesuaian antara nilai-nilai karyawan dengan 
organisasi saja melainkan juga dapat 
meningkatkan outcomes individu, yaitu kinerja 
yang berimplikasi pada pertumbuhan strategis 
berkelanjutan bagi rumah sakit. Selain itu 
kesesuaian nilai adalah nilai persepsi, bukan nilai 
objektif. Sehingga hal ini juga yang 
mempengaruhi tidak signifikannya kesesuaian 
nilai terhadap kinerja unit di “B”. 
Lebih dari separuh unit kerja yang memiliki 
tingkat kesesuaian budaya dan kepribadian 
cukup sesuai dengan kinerja baik yaitu 13 unit 
kerja. Hasil uji regresi linier menunjukkan nilai 
signifikansi (p) sebesar 0,386. Penyebab utama 
kesesuaian budaya dan kepribadian tidak 
mempengaruhi kinerja unit adalah kondisi 
kemampuan unit kerja dalam menyelesaikan 
masalah yang tidak bervariasi atau homogen. 

Selain itu adanya peran tekhnologi, bukan 
murni peran unit kerja. Serta kurang tajamnya 
dalam mengambil data masalah.  
Sehingga hal ini juga yang mempengaruhi tidak 
signifikannya kesesuaian nilai terhadap kinerja 
unit di RSUD “B”. 
 

Kesimpulan 
Karakteristik pada unit kerja di RSUD “B” 
sebagian besar responden pada unit kerja berada 
pada kelompok umur 41-50 tahun, sebagian 
besar jenis kelamin responden pada unit kerja 
adalah perempuan dan sebagian besar 
responden pada unit kerja di RSUD “B”  
memiliki jenjang pendidikan S1, keterlibatan 
karyawan cukup terlibat, keselamatan 
lingkungan kerja sudah aman, metode 
penyelesaian masalah  baik, komunikasi cukup 
baik, lebih dari setengah unit kerja responden 
mempunyai kesesuaian nilai katagori cukup 
sesuai, lebih dari setengah unit kerja kesesuaian 
karakteristik, budaya dan kepribadian katagori 
cukup sesuai, lebih dari setengah unit kerja unit 
kerja adalah baik, lebih dari separuh kinerja unit 
RSUD “B” baik. Keterlibatan karyawan tidak 
mempengaruhi kinerja unit di RSUD “B”, 
keselamatan lingkungan kerja tidak 
mempengaruhi kinerja unit di RSUD “B”, 
kemampuan menyelesaikan masalah tidak 
mempengaruhi kinerja unit di RSUD “B”, 
tingkat komunikasi tidak mempengaruhi kinerja 
unit di RSUD “B”. Quality of Work life unit 
kerja tidak memberikan dampak terhadap baik 
buruknya kinerja unit di RSUD “B”. Kesesuaian 
nilai tidak mempengaruhi kinerja unit di “B”  
Sidoarjo, kesesuaian budaya, dan kepribadian 
tidak mempengaruhi kinerja unit di RSUD “B”. 
Person organization fit unit kerja tidak 
memberikan dampak terhadap baik buruknya 
kinerja unit di RSUD “B”. 
 
 

Saran 
Dapat dilakukan penelitian yang sama dengan 
pengukuran yang berbeda yaitu lebih pada 
pengukuran kinerja diharapkan memakai 
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indikator yang sangat berpengaruh dari kinerja 
unit tersebut. 
 

Rekomendasi 
Agar laporan kinerja rumah sakit diukur oleh 
pihak eksternal, hal ini untuk menghindari 
subjektifitas dari hasil kinerja. Tetapi tetap 
harus ada pengawasan dari pihak internal, hal ini 
dikarenakan pihak eksternal tidak mengetahui 
secara detail terhadap unit kerja itu sendiri. 
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REKOMENDASI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PENGOBATAN ARV  
DI KOTA SURABAYA 

 
Daniek Suryaningdiah 

 
ABSTRACT 

Surabaya is one the city in east java province who has a high member of HIV epidemic, approximately 19.503 
people. Until 2014 it becomes 8.017 people back ground of this study is lowering people with HIV. Who still follow 
the ARV treatment in Surabaya city (47%). While the purpose of this study was to develope recommendation to 
increase ARV treatment compliance in Surabaya city. This research is an observational study that is retrieval of the 
data without providing any treatment to the respondent. This research design method is cross sectional approach. 
This research was conducted in Dr. Moch. Soewandi Hospital, Bakti Dharma Husada Hospital and Dupak Public 
health centre. Sample were taken from population (64 people). The recommendations as on efforts to increase 
compliance in ARV treatment are increasing motivation to take medication coutintly in HIV patient, increasing 
family intervention in supportly HIV patient, increasing ARV health care system, increasing service satisfaction 
through exelent service quality, increasing ARV treatment compliance through superized one monitoring service 
routinly. 
Keyword : ARV treatment, satisfaction, compliance. 
 

ABSTRAK 
Surabaya adalah salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang memiliki anggota yang tinggi epidemi HIV, 
sekitar 19,503 orang. Hingga 2014 itu menjadi dasar penelitian ini adalah menurunkan orang dengan 
HIV 8,017 orang. Yang masih mengikuti terapi ARV di kota Surabaya (47%). Sedangkan tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan 
ARV di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang pengambilan data tanpa 
memberikan perlakuan kepada responden. Metode desain penelitian ini adalah pendekatan cross 
sectional. Penelitian ini dilakukan di Dr Moch. Rumah Sakit Soewandi, Bakti Rumah Sakit Dharma 
Husada dan pusat kesehatan masyarakat Dupak. Sampel diambil dari populasi (64 orang). Rekomendasi 
sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan ARV meningkat motivasi untuk 
mengambil obat coutintly pada pasien HIV, meningkatkan intervensi keluarga di supportly pasien HIV, 
meningkatkan sistem perawatan kesehatan ARV, meningkatkan kepuasan layanan melalui kualitas 
pelayanan prima, meningkatkan kepatuhan pengobatan ARV melalui monitoring secara rutin. 
Kata kunci: pengobatan ARV, kepuasan, kepatuhan 
 
 

Pendahuluan 
Perkembangan Epidemi HIV – AIDS 

terus meningkat dengan cepat di dunia sehingga 
HIV – AIDS menjadi masalah global dan 
merupakan salah satu masalah kesehatan 
masyarakat di Indonesia tidak terkecuali di Jawa 
Timur dan Surabaya. Surabaya merupakan salah 
satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan beban 
epidemi HIV yang tinggi  dimana diperkirakan 
jumlah ODHA mencapai 19.503 orang 
(Kemenkes RI, 2012). Data dari Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan 

penemuan kasus HIV dan AIDS sampai dengan 
Tahun 2014 sebesar 8.017 orang. 

Kasus HIV tersebar di seluruh kecamatan 
di Kota Surabaya sehingga  epidemi HIV 
merupakan suatu tantangan  dan salah satu 
masalah kesehatan yang paling rumit di Kota 
Surabaya, maka keberhasilan penanggulangan 
HIV dan AIDS di Kota Surabaya tidak saja akan 
memberikan manfaat bagi Kota Surabaya tetapi 
juga penanggulangan AIDS di tingkat propinsi 
dan nasional. 
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 Penggunaan  obat Anti Retro Virus 
(ARV) sejak ditemukan pada tahun 1996 hingga 
saat ini sudah memberikan dampak yang sangat 
signifikan dalam upaya pencegahan dan 
pengobatan HIV-AIDS dan menekan epidemi 
HIV-AIDS di banyak negara. Meskipun ARV 
belum bisa menyembuhkan secara total dan 
menambah tantangan dalam hal efek samping 
dan resistensi kronis terhadap obat, namun 
secara dramatis menunjukkan penurunan angka 
kematian dan kesakitan, peningkatan kualitas 
hidup ODHA dan meningkatkan harapan 
masyarakat sehingga saat ini HIV-AIDS dapat 
diterima sebagai penyakit yang dapat 
dikendalikan dan tidak lagi dianggap sebagai 
penyakit yang menakutkan (Depkes, 2007). 
Selain memberi manfaat sebagai obat pada 
ODHA yang menggunakan,  pada saat yang 
bersamaan ARV dapat mengurangi beban 
epidemi pada komunitas dimana ODHA 
tersebut hidup dengan cara membatasi 
kemungkinan penularan.  

 Dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 
Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementrian 
Kesehatan R.I tahun 2010-2014 telah ditarget 
jumlah ODHA yang menerima pengobatan 
ARV pada tahun 2010 adalah 50% meningkat 
menjadi 60% pada tahun 2011, meningkat 
menjadi 70% pada tahun 2012, menjadi 80% 
pada tahun 2013 dan 90% pada tahun 2014 
(Kemkes, 2011). Target tersebut dicapai 
dengan strategi peningkatan penemuan kasus 
HIV dan meningkatkan hubungan yang efektif 
antara tenaga kesehatan dengan pasien yang 
sedang dalam perawatan HIV (sebelum maupun 
sesudah mulai ARV), mempromosikan   
pengobatan dini, dan mengurangi kasus 
mangkir/ menghentikan pengobatan ARV. 

Akan tetapi, sampai dengan tahun 2014 
capaian jumlah ODHA yang mengakses layanan 
pengobatan ARV di Kota Surabaya masih relatif 
kecil. Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
menyebutkan bahwa dari 6528 orang yang 
memenuhi syarat untuk mengikuti pengobatan 
ARV, ODHA yang pernah mengakses layanan 
pengobatan ARV sampai Tahun 2014  sebanyak 
4414 orang (68 %), sedangkan ODHA yang 
masih melanjutkan pengobatan  ARV sampai 
Tahun 2014 hanya 2067 orang (47 %).  

 Rendahnya jumlah ODHA yang masih 
melanjutkan pengobatan ARV (47 %)  
mencerminkan masih rendahnya tingkat 
kepatuhan ODHA dalam mengikuti pengobatan, 
padahal untuk mencapai supresi virologis 
diperlukan tingkat kepatuhan berobat ARV 
yang sangat tinggi. Penelitian menunjukkan 
bahwa untuk mencapai tingkat supresi virus 
yang optimal setidaknya 90-95% dari semua 
dosis tidak boleh   terlupakan (Depkes 2007).   
Kepatuhan minum ARV yang lebih rendah 
dari yang tersebut sering terkait dengan 
kegagalan pengobatan yang ditandai dengan 
semakin cepat munculnya  Infeksi 
Opportunistik . Selain itu, pengobatan  yang 
tidak teratur akan memicu timbulnya resistensi 
virus HIV terhadap ARV yang digunakan. 
Apabila mereka menularkan virus tersebut 
kepada orang lain, maka virus yang mereka 
tularkan adalah virus yang telah resisten.  

Berdasarkan uraian diatas maka masalah 
yang diangkat pada penelitian ini adalah : 
Rendahnya jumlah ODHA yang masih 
mengikuti pengobatan ARV di Kota Surabaya 
sampai tahun 2014 yaitu sebesar 47 % sehingga 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menyusun rekomendasi upaya peningkatan 
kepatuhan pengobatan ARV di Kota Surabaya. 

 

Tinjauan Pustaka 
1. HIV AIDS 

HIV adalah singkatan dari  Human 
immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus yang 
melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. 
HIV menyerang salah satu jenis sel darah putih 
yang bertugas melindungi tubuih dari infeksi. 
Sel darah putih tersebut terutama limfosit yang 
memiliki CD4 sebagai penanda yang terletak di 
permukaannya. Berkurangnya CD4 
menunjukkan berkurangnya sel darah putih atau 
limfosit dalam tubuh manusia. Pada orang 
dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, CD4 
berkisar antara 1400-1500. Sedangkan pada 
orang dengan sistem kekebalan tubuh yang 
terganggu seperti pada orang yang terinfeksi 
HIV, nilai CD4 semakin lama akan semakin 
menurun. 

AIDS adalah kependekan dari Acquired 
Immune Deficiency Syndrome yang berarti 
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kumpulan gejala atau sindroma akibat 
menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan 
infeksi virus HIV. Semakin lama terinfeksi HIV, 
sistem kekebalan tubuh akan semakin melemah. 
Virus, parasit, jamur dan bakteri yang biasanya 
tidak menjadi maslah akan menjadi penyebab 
penyakit. Penyakit yang muncul ini di sebut 
sebagai infeksi oportunistik (IO). 

Pengobatan dengan Anti Retro Virus 
tidak dapat membunuh virus HIV secara total. 
Meskipun demikian, obat tersebut dapat 
menghambat pertumbuhan virus sehinggan 
jumlahnya dapat ditekan. Ada beberapa jenis 
atau golongan ARV. Golongan yang pertama 
adalah Nucleosida Reverse Transcriptase 
Inhibitor atau NRTI,  biasanya disebut analog 
nukleosida. Obat golongan ini menghambat 
perubahan kode genetic HIV, dari RNA 
menjadi DNA. Obat golongan kedua 
menghambat dengan cara yang berbeda dan 
dinamakan sebagai Non Nucleosida Reverse 
Transcriptase Inhibitor atau NNRTI. Obat 
golongan ketiga adalah Protease Inhibitor, obat 
ini bekerja dengan cara memotong virus baru 
yang akan terbentuk. Golongan ARV yang 
keempat adalah fusion dan attachment 
inhibitor. 

Secara program pengobatan  ARV pada 
pasien HIV mempunyai tujuan yang strategis 
yaitu : 
1. Mengurangi laju penularan HIV di 

masyarakat 
2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian 

yang berhubungan dengan HIV 
3. Memperbaiki kualitas hidup ODHA 
4. Memulihkan dan/atau memelihara fungsi 

kekebalan tubuh 
5. Menekan replikasi virus 

Terapi Antiretroviral dapat diberikan jika 
sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan 
terapi antiretroviral, yaitu dengan 
menggunakan jumlah CD4, yaitu jika jumlah 
CD4 < 350 sel/mm3 dan/atau stadium klinis 
WHO 3 atau 4. Tujuan terapi antiretroviral 
pada ODHA adalah untuk menurunkan jumlah 
viral load sampai ke batas yang tidak terdeteksi, 
yang dapat meningkatkan jumlah CD4, sehingga 
akan meningkatkan kualitas hidup ODHA, 
menurunkan angka penularan infeksi HIV, 

menurunkan angka kesakitan dan angka 
kematian terkait infeksi HIV. 
 
2. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan  

Perilaku pencarian pengobatan adalah 
perilaku untuk melakukan atau mencari 
pengobatan, misalnya usaha mengobati sendiri 
penyakitnya atau mencari pengobatan di fasilitas 
pelayanan pengobatan medis (Puskesmas, 
mantri, dokter praktek, dan lainnya), maupun 
ke fasilitas pengobatan tradisional (dukun, 
sinse, dan lainnya). Dengan semakin 
berkembangnya ilmu dan teknologi kedokteran 
yang didukung dengan peningkatan 
pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat 
dalam pencarian pengobatan, maka hal tersebut 
telah dapat meningkatkan pemanfaatan 
pelayanan kesehatan medis (Notoatmodjo, 
1993).  

 
3. Kepuasan Pelanggan (Customer 

Satisfaction) 
Kepuasan pelanggan merupakan suatu 

tanggapan perilaku pelanggan berupa evaluasi 
purna beli terhadap suatu barang atau jasa yang 
dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan 
dengan harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan 
ini sangat bergantung pada persepsi dan harapan 
pelanggan ketika melakukan pembelian suatu 
barang atau jasa, pengalaman masa lalu ketika 
mengkonsumsi barang atau jasa tersebut serta 
pengalaman teman-teman yang telah 
mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. 
Indikator yang dapat menunjukkan kepuasan 
pelanggan adalah apakah pelanggan tersebut 
membeli kembali dan menggunakan produk 
tersebut di waktu yang akan datang. 

Kepuasan pelanggan adalah indikator 
utama dari standar suatu fasilitas kesehatan dan 
merupakan suatu ukuran mutu pelayanan. 
Kepuasan pelanggan yang rendah akan 
berpengaruh terhadap jumlah kunjungan dan 
keuntungan yang didapat. Sikap karyawan 
terhadap pelanggan juga akan berdampak 
terhadap kepuasan pelanggan.  

 
4. Kepatuhan Pengobatan 

Ketidakpatuhan atau adherence yang 
buruk merupakan alasan utama terjadinya 
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kegagalan pasien HIV dalam menjalani 
pengobatan ARV. 

 
oleh karena itu kepatuhan harus selalu 

dipantau dan dievaluasi. Untuk menjaga 
kepatuhan pengobatan tidaklah mudah, padahal 
untuk mencapai supresi virologi diperlukan 
tingkat kepatuhan pengobatan ARV yang sangat 
tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa untuk 
mencapai supresi virus yang optimal setidaknya 
90-95% dari semua dosis tidak boleh terlupakan 
(Depkes,2007). 

Dalam Pedoman Nasional Terapi 
Antiretroviral oleh Depkes RI dinyatakan 
bahwa kepatuhan minum ARV yang diharapkan 
adalah 100% atau Highly Active Antiretroviral  
Therapy (HAART), artinya semua kombinasi 
ARV harus diminum tepat dosis tanpa ada yang 
terlewati, sesuai dengan cara dan waktu yang 
benar. Ada 3 (tiga) klasifikasi mengenai tingkat 
kepatuhan pengobatan ARV yaitu : 
1. Kepatuhan baik (tingkat kepatuhan > 95% ) 

Jika kurang dari 3 dosis ARV tidak diminum 
dalam periode 30 hari. 

2. Kepatuhan sedang (tingkat kepatuhan 80-
95%) 
Jika 3-12 dosis ARV tidak diminum dalam 
periode 30 hari. 

3. Kepatuhan rendah  (tingkat kepatuhan 
<80%) 
Jika lebih dari 12 dosis tidak diminum dalam 
periode 30 hari. (Depkes, 2007). 

Pelaksanaan pengobatan ARV secara 
efektif adalah rumit dan jika tidak di laksanakan 
dengan baik dapat berdampak buruk terhadap 
penanggulangan HIV AIDS, yaitu memicu 
resistensi obat (Depkes, 2006). Apabila 
resistensi terhadap ARV tidak dapat 
dikendalikan, maka upaya penanggulangan HIV 
akan menemui tantangan yang lebih besar 
mengingat sampai saat ini belum ada obat lain 
yang benar-benar dapat menyembuhkan orang 
yang telah  terinfeksi virus. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian  
analitik observasional yang dianalisis secara 
deskriptif dengan menggunakan rancang bangun 
cross sectional. Lokasi penelitian adalah Fasilitas 
Kesehatan Layanan ARV milik pemerintah Kota 

Surabaya yaitu RSUD Dr. Moch. Soewandhi , 
RS Bhakti Dharma Husada dan Puskesmas 
Dupak. Pengumpulan data penelitian 
dilaksanakan bulan Juni  2015 –  Juli  2015. 
Populasi pada penelitian ini adalah semua Orang 
Dengan HIV AIDS (ODHA) yang  mengakses 
layanan ARV di  RSUD Dr. Moch. Soewandhi,  
RS Bhakti Dharma Husada dan Puskesmas 
Dupak. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode total sampling dimana 
proses pelaksanaannya mengambil data semua 
ODHA yang berkunjung ke layanan  ARV di 
RSUD Dr. Moch. Soewandhi,  RS Bhakti 
Dharma Husada dan Puskesmas Dupak pada 
bulan Juni-Juli 2015 yang memenuhi kriteria 
inklusi. Selama pengumpulan data didapatkan 
jumlah ODHA yang memenuhi kriteria inklusi 
di tiga layanan tersebut sebanyak 64 orang. 
 
Hasil Dan Pembahasan 
1. Gambaran Karakteristik Responden 
No Variabel N % 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 

8. 

Usia 
≥ 18-25 tahun 
> 25–40 tahun 
> 40 tahun 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 
Pendidikan 
Lulus SD 
Lulus SMP 
Lulus SMA 
Lulus PT 
Pekerjaan 
Tidak Bekerja 
Bekerja 
Penghasilan 
≤ UMR 
> UMR 
Kepemilikan jaminan 
kesehatan 
Tidak Memiliki 
Jamkes bantuan pemerintah 
Memiliki jamkes mandiri 
Sistem layanan kesehatan 
Cukup baik 
Baik 
Kepuasan Layanan 
Cukup puas 
Puas 
Kepatuhan 
Tidak Patuh 
Patuh 

2 
42 
20 

 
29 
35 

 
6 
10 
36 
12 

 
12 
52 

 
39 
25 

 
15 
28 

 
 

21 
15 
49 

 
17 
47 

 
22 
42 

3,1 
65,6 
31,3 

 
45,3 
54,7 

 
9,4 
15,6 
56,3 
18,8 

 
18,8 
81,2  

 
60,9 
39,1 

 
23,4 
43,8 

 
 

32,8 
23,4 
76,6 

 
26,6 
73,4 

 
34,4 
56,6 

 
2. Analisis Hubungan Sistem Layanan 
ARV dengan Kepatuhan Pengobatan 
ARV di Kota Surabaya 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
responden yang memiliki persepsi sistem 
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layanan kesehatan baik memiliki kepatuhan yang 
lebih tinggi. Hasil penelitian yang telah 
dilakukan di fasilitas kesehatan layanan ARV di 
Kota Surabaya mengenai hubungan antara 
sistem layanan ARV dengan kepatuhan 
pengobatan ARV, yakni ada hubungan antara 
sistem layanan ARV dengan kepatuhan 
pengobatan ARV dengan nilai p = 0,036 (p < 
0,05). Mutu pelayanan kesehatan menurut 
persepsi pasien yang dinyatakan dalam tingkat 
kepuasan berhubungan dengan minat 
pemanfaatan ulang pengobatan. Minat perilaku 
pasien untuk memakai jasa yang sama sangat 
dipengaruhi oleh pengalaman kepuasan 
terhadap pelayanan yang diberikan sebelumnya. 
Pelayanan yang sesuai dengan persepsi pasien 
akan menentukan keputusannya untuk datang 
kembali ke pelayananan yang pernah diterima 
sebelumnya (Riyadi, 2002). 

 
3. Analisis Kepuasan terhadap Layanan 
ARV dengan Kepatuhan Pengobatan 
ARV di Kota Surabaya 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di 
fasilitas kesehatan layanan ARV di Kota 
Surabaya mengenai hubungan antara kepuasan 
terhadap layanan ARV dengan kepatuhan 
pengobatan ARV, yakni ada hubungan antara 
antara kepuasan terhadap layanan ARV dengan 
kepatuhan pengobatan ARV dengan nilai p = 
0,035 (p < 0,05). 

Dari kelima indikator variabel kepuasan, 
terdapat hubungan antara karakter petugas 
terhadap kepatuhan pengobatan ARV dengan 
nilai p = 0,042 (p < 0,05). 

Penelitian ini membuktikan model Ley’s 
Cognitive model of compliance yang menunjukkan 
bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kepuasan. 
Ley’s Cognitive model of compliance menyatakan 
pasien yang merasakan kepuasan akan 
meningkatkan kepatuhan dalam berobat. 
Penelitian ini juga mendukung pendapat Smet 
(1994) yang menyatakan bahwa salah satu 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah 
mutu layanan yang diberikan oleh fasilitas 
kesehatan memegang peranan penting terhadap 
kepatuhan pasien terutama pasien yang harus 
mengikuti pengobatan jangka panjang. Pasien 
yang merasakan kepuasan terhadap mutu 
layanan kesehatan akan meningatkan kepatuan 

dalam berobat. Begitu pula sebaliknya, apabila 
konsumen tidak merasakan kepuasan atas mutu 
layanan yang diterima akan menurunkan tingkat 
kepatuhan pasien. 

Perasaan puas pasien terhadap dimensi 
karakter petugas dapat meningkatkan kepatuhan 
berobat pasien (Muli, 2011). Hal tersebut 
senada dengan pendapat Brown, bahwa 
hubungan antar manusia yang baik akan 
menimbulkan kepercayaan atau kredibilitas 
dengan cara saling menghargai, memberi 
perhatian, saling menghormati, mendengarkan 
keluhan dan berkomunikasi dengan efektif juga 
penting. Pengalaman menunjukkan bahwa 
pasien yang diperlakukan kurang baik 
cenderung akan mengabaikan nasihat dan tidak 
akan mau melakukan kunjungan ulang 
(Wahidah, 2008). 

 
4. Rekomendasi yang Diberikan untuk 
Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan 
ARV 

Rekomendasi yang diajukan sebagai 
upaya meningkatkan kepatuhan pengobatan 
ARV di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan motivasi Orang dengan HIV 

AIDS (ODHA) untuk minum obat secara 
rutin melalui : 
a. Menyediakan tenaga konselor di setiap 

layanan ARV untuk memberikan 
konseling penguatan kepatuhan berobat 
pada setiap saat ODHA kontrol untuk 
mengambil HIV. Dalam kesempatan 
tersebut digali juga keadaan-keadaan lain 
yang mungkin mempengaruhi kepatuhan 
ODHA untuk berobat. 

b. Menyusun Standart Operasional 
Prosedur (SOP) layanan ARV yang 
mewajibkan kegiatan konseling sebagai 
salah satu upaya inti di layanan ARV. 

c. Membuat kelompok dampingan sebaya 
bagi ODHA dan memfasilitasi pertemuan 
rutin untuk memberi kesempatan ODHA 
saling menguatkan dengan bertukar 
pikiran dan pengalaman. 

2. Meningkatkan peran keluarga/lingkungan 
dalam mendukung pengobatan ODHA 
dengan cara : 
a. Mengadakan pelatihan kecakapan 

perawatan ODHA bagi keluarga/orang 
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terdekat yang bisa memberikan 
dukungan pada ODHA (care giver). 

b. Membentuk tenaga pendamping yang 
berasal dari komunitas (LSM) atau 
masyarakat sekitar yang bisa 
diterima/dipercaya oleh ODHA. 

c. Membangun jejaring rujukan dan layanan 
yang meliputi aspek psikologis, social dan 
ekonomi untuk menjamin kemampuan 
ODHA mengakse kebutuhan hidup 
dasaranya. 

d. Membentuk lingkungan kondusif dengan 
meminimalkan stigma dan diskriminasi. 

3. Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang 
diterapkan di layanan ARV : 
a. Mendorong terbitnya kebijakan yang 

mendorong kemudahan akses ARV. 
b. Memenuhi kebutuhan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan 
berkompeten, serta mampu memberikan 
layanan yang mudah dan tidak 
diskriminatif. 

c. Melengkapi alat dan fasilitas yang 
diperlukan di layanan ARV sehingga 
terbentuk layanan satu atap. 

d. Menyusun alur layanan yang praktis dan 
tidak berbelit serta mudah dipahami. 

4. Meningkatkan kepuasan pelayanan melalui : 
a. Menyediakan ruang yang cukup luas dan 

mengatur penataan ruang layanan 
sehingga nyaman bagi ODHA. Ruang 
yang disediakan sedapat mungkin tidak 
memicu timbulnya stigma di layanan. 

b. Memberikan layanan yang berkualitas 
terutama dalam hal kecepatan pelayanan. 

c. Memberikan layanan sesuai dengan jam 
buka yang telah ditetapkan dan 
memberikan jenis layanan sesuai dengan 
kebutuhan ODHA. 

d. Memberikan pembinaan dan pengawasan 
khusus kepada petugas kesehatan untuk 
bisa memberikan pelayanan. 

e. Melaksanakan sistem monitoring 
kepuasan pelayanan melaluisurvei 
kepuasan atau keluhan pasien. 

5. Meningkatkan kepatuhan melalui : 
a. Perlu dilakukan upaya penggalian 

informasi tentang faktor-faktor lain yang 
menghambat kepatuhan pengobatan 

sehingga dapat dicarikan solusinya seperti 
efek samping pengobatan, kesibukan, dll 

b. Membentuk tim supervisi dan 
monitoring evaluasi layanan secara rutin 

c. Perlu dilakukan identifikasi kepuasan 
pasien secara berkala agar bisa diberikan 
pelayanan yang dibutuhkan/diinginkan 
pasien 
 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Dari analisis diketahui bahwa untuk 

karakteristik responden terdapat hubungan 
antara dukungan lingkungan dengan 
kepuasan layanan ARV. 

2. Ditinjau dari sistem layanan kesehatan, 
terdapat hubungan antara sistem layanan 
kesehatan secara umum dengan kepuasan 
layanan ARV. 

3. Dilihat dari tingkat kepatuhan pengobatan 
ARV, maka untuk karakteristik penderita 
ada hubungan antara jenis kelamin, 
pendidikan dan motivasi dengan tingkat 
kepatuhan pengobatan ARV. 

4. Ditinjau dari sistem layanan kesehatan 
terhadap kepatuhan pengobatan ARV,  
diketahui ada hubungan antara sumber daya 
serta persepsi tentang sistem pelayanan 
kesehatan secara umum dengan tingkat 
kepatuhan.  

5. Dari analisis diketahui bahwa ada hubungan 
antara kepuasan pelayanan dengan tingkat 
kepatuhan pengobatan ARV dimana dari 
seluruh indikator variabelnya,  hanya 
karakter petugas yang berhubungan dengan 
tingkat kepatuhan pengobatan. 

6. Rekomendasi yang diajukan sebagai upaya 
meningkatkan kepatuhan pengobatan ARV 
di Kota Surabaya dapat ditinjau dari 
beberapa aspek, antara lain melalui: 
motivasi, peran keluarga/ lingkungan, 
sistem layanan kesehatan yang diterapkan di 
layanan ARV dan kepuasan layanan. 
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ABSTRACT 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a serious problem in Asia Tenggara.Penyakit become one of the top 10 causes 
of death in eight indications tropical countries in Asia Tenggara.Kasus dengue fever in Indonesia are among the largest 
in the world after Thailand. At the General Hospital District Bima DBD case data showed that in 2010 the number of 
dengue cases were 11 cases, and in 2011 mngalami increase in the number of cases as many as 57 cases, while in 2012 
decreased the number of cases as many as 24 cases of dengue. The purpose of this study is to describe the service quality of 
doctors and nurses in the management of dengue fever in the General Hospital of Bima Year 2013.Jenis this is an 
observational study to obtain information about the quality of service of doctors and nurses in the management of dengue 
fever in the Hospital Regional General Bima 2013. The population in this study were all patients of dengue fever in the 
General Hospital of Bima 2013. The number of samples in this study as many as 42 orang.Hasil study showed that 
52.38% of respondents service quality of doctors at the General Hospital District Bima including both categories. The 
quality of nursing services by 52.86% of respondents rate the quality of nursing care at the General Hospital of Bima 
categorized quite good. 
Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), Quality of Service, Doctors, and Nurses. 

 
ABSTRAK 

Demam Berdarah Dangue (DBD) merupakan masalah serius di Asia Tenggara.Penyakit ini menjadi 1 
diantara 10 indikasi penyebab kematian di delapan Negara tropis di Asia Tenggara.Kasus penyakit demam 
berdarah di Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah Thailand. Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Bima data kasus DBD memperlihatkan pada tahun 2010 jumlah kasus DBD sebanyak 11 kasus, 
dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 57 kasus, sementara pada tahun 
2012 mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 24 kasus DBD. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran kualitas pelayanan dokter dan perawat dalam penanganan demam berdarah 
dengue di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013.Jenis penelitian ini adalah observasional 
deskriptif sehingga diperoleh informasi tentang kualitas pelayanan dokter dan perawat dalam penanganan 
demam berdarah dengue di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pasien demam berdarah dengue yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Bima  Tahun 2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 42 orang.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebesar 52,38 % responden menilai kualitas pelayanan dokter di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima termasuk kategori baik. Sedangkan kualitas pelayanan perawat sebesar 52,86 % 
responden menilai kualitas pelayanan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori cukup baik. 
Kata Kunci : Demam Berdarah Dangue (DBD),Kualitas Pelayanan, Dokter , dan Perawat. 
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Pendahuluan 
Demam Berdarah Dangue (DBD) masih 

merupakan masalah serius di Asia 
Tenggara.Penyakit ini menjadi 1 diantara 10 
indikasi penyebab kematian di delapan Negara 
tropis di Asia Tenggara. Pada awal terjadinya 
wabah disuatu negara, distribusi umur 
memperlihatkan jumlah penderita terbanyak 
dari golongan anak berumur dibawah 15 tahun 
(86-95%), dan sebagian besar tinggal 
dilingkungan lembab, serta daerah pinggiran 
kumuh. Penyakit DBD sering terjadi didaerah 
tropis, dan muncul pada musim 
penghujan.Virus ini kemungkinan muncul 
akibat pengaruh musim atau alam serta perilaku 
manusia. 

Kasus penyakit demam berdarah di 
Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah 
Thailand. Setiap tahunnya, sejak penyakit ini 
ditemukan pada tahun 1998,rata-rata 18 ribu 
penderita mesti dirawat, dari jumlah tersebut 
sekitar 700-750 penderita meninggal dunia. 
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Bima data kasus DBD memperlihatkan pada 
tahun 2010 jumlah kasus DBD sebanyak 11 
kasus dan pada tahun 2011 mngalami 
peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 57 
kasus, sementara pada tahun 2012  mengalami 
penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 24 
kasus DBD. (Dinas Kesehatan Kota Bima 
Kabupaten Bima). 

 
Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang sebelumnya 
maka merumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran kualitas pelayanan 

dokter dalam menangani penyakit demam 
berdarah dengue di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013? 

2. Bagaimana gambaran  kualitas pelayanan 
perawat dalam menangani penyakit demam 
berdarah dengue di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013? 
 

Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui gambaran kualitas 

pelayanan dokter dalam menangani penyakit 
demam berdarah dengue di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 
2013. 

2. Untuk mengetahui gambaran kualitas 
pelayanan perawat dalam menangani 
penyakit demam berdarah dengue di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 
2013. 

  
Kajian Pustaka 
Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam dengue (dengue fever, selanjutnya 
disingkat DD) adalah penyakit yang terutama 
terdapat pada anak dan remaja atau orang 
dewasa dengan tanda-tanda klinis berupa 
demam, nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang 
disertai leucopenia, dengan/tanpa ruam, dan 
limfadenopati, demam bifasi, sakit kepala yang 
hebat, nyeri pada pergerakan bola mata, 
gangguan rasa mengecap, trombositopenia 
ringan, dan petekie spontan. Demam berdarah 
dengue (atau dengue haemorrhagich fever, 
selanjutnya disingkat DBD) ialah penyakit yang 
terdapat pada anak dan dewasa dengan gejala 
utama demam, nyeri otot dan sendi, yang 
biasanya memburuk setelah dua hari 
pertama.Sindrom renjatan dengue (dengue shock 
syndrome, selanjutnya disingkat DSS) ialah 
penyakit DBD yang disertai renjatan.(Mansjoer, 
2001). 

Penyakit DBD adalah penyakit menular 
yang disebabkan oleh virus dengue. Virus 
dengue mempunyai 4 serotipe, yaitu Den 
1,2,3, dan 4. Keempat serotipe virus ini, 
berada didalam darah (viremia) penderita, 
selama 4-7 hari, dimana sebelum  mengalami 
demam, virus telah berada di dalam darah 
penderita selama 1-2 hari. Dan, pada suhu 30 
derajat celcius, didalam tubuh nyamuk, virus 
memerlukan waktu 8-10 hari untuk 
menyelesaikan masa inkubasi, atau pematangan 
pertumbuhannya, dari lambung sampai ke 
kelenjar ludah nyamuk. Virus dengue dapat 
menyebabkan manifestasi klinis yang 
bermacam-macam dari asimptomatik sampai 
fatal. Demam dengue atau dengue fever (DF) 
merupakan manifestasi klinis yang ringan, 
sedang DBD atau dengue hemorrhagic 
fever/dengue shock syndrome (DHF/DSS) 
merupakan manifestasi klinik berat, 
(Sutaryo,1991). 
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Kualitas Pelayanan Dokter 
Pelayanan medis yang diberikan oleh 

dokter terhadap pasien harus sesuai dengan 
ilmu kedokteran mutakhir serta memanfaatkan 
kemampuan dan fasilitas pelayanan kesehatan 
secara optimal.Setiap jenis pelayanan medis 
harus sesuai dengan masing-masing standar 
pelayanan medis pasien secara optimal melalui 
prosedur dan tindakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.Bidang kegiatan 
pelayanan dalam usaha pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit atau penyelenggara kesehatan 
lainnya, (Wijono, 1999). 
1. Pelayanan tindakan medik umum antara 

lain: 
a. Melakukan wawancara atau anamnese 

kepada pasien 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap pasien 
c. Menegakkan diagnosa penyakit 
d. Merencanakan dan memberikan 

terapi/pengobatan 
e. Melakukan pengawasan dan pemantauan 

terhadap pasien 
f. Membuat catatan medik 

2. Membangun hubungan komunikasi dengan 
pasien 
Hubungan komunikasi dokter dengan pasien 
sebagai bentuk relantionship dapat meliputi : 
mendengarkan dan menampung keluhan 
pasien, memberikan informasi dan 
penjelasan kepada pasien dan keluarganya 
tentang penyakitnya 

3. Melakukan tindakan kedaruratan 
Tindakan kedaruratan pada kasus dan 
kondisi darurat yang membutuhkan 
penanganan cepat untuk mencegah kematian 
atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit 
tertentu 

4. Pelayanan keluarga berencana 
Pelayanan keluarga berencana yang 
dilakukan adalah kegiatan komunikasi dan 
informasi serta edukasi, pelayanan medis 
dalam upaya mengajak, melayani, 
mengayomi peserta keluarga berencana dan 
keluarganya 

5. Pemeliharaan kesehatan ibu, bayi, balita dan 
anak, adalah peningkatan derajat kesehatan, 
penyembuhan penyakit dan pemulihan 
kesehatan dalam upaya peningkatan status 

kesehatan ibu, ibu hamil, ibu melahirkan, 
ibu menyusui bayi, balita dan anak. 

6. Pencegahan dan peningkatan kesehatan 
masyarakat merupakan upaya Pencegahan 
penyakit dan peningkatan derajat kesehatan 
terhadap individu, keluarga dan masyarakat 
untuk mencapai derajat kesehatan yang 
optimal.  

Didalam surat edaran bersama menteri 
kesehatan dan kepala BAKN Nomor 
614/Menkes/VII/1987 dan Nomor 
16/SE/1987 dalam Tjiptono 1999 
menyebutkan bahwa bidang kegiatan dokter 
dalam usaha pelayanan kesehatan meliputi ; 
menyembuhkan penyakit, memulihkan 
kesehatan akibat penyakit, meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan 
penyakit, melayani kesehatan masyarakat, 
membina peran serta masyarkat dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan, (Wijono, 
1999). 

 
Kualitas Pelayanan Perawat 

Pelayanan keperawatan adalah gabungan 
dari ilmu kesehatan dan seni melayani atau 
merawat (Care), suatu gabungan humanistic dari 
ilmu pengetahuan, filosofi keperawatan, 
kegiatan klinik, komunikasi dan ilmu sosial. 
Pelayanan keperawatan memiliki standar 
praktek yang memberikan acuan bekerja bagi 
perawat dalam proses pemberian asuhan 
keperawatan yang meliputi : (Kaslim, 2006). 
1. Mengembang peran dan fungsinya dengan 

penuh tanggungjawab 
a. Datang dan pulang bekerja tepat pada 

waktu 
b. Memanfaatkan jam kerjanya secara 

efektif dan efisien 
c. Bersedia melaksanakan tugasnya setiap 

saat, terutama dalam keadaan darurat 
2. Memahami lingkup tanggungjawab 

kewenangan dan keterbatasan kemampuan 
a. Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai 

dengan tugas dan wewenang yang 
diberikan kepadanya di tempat kerjanya 

b. Meminta bantuan kepada perawat yang 
lebih mampu atau tenaga kesehatan 
lainnya atau institusi pelayanan kesehatan 
lain secara lintas program dan sektoral 
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dalam memberikan asuhan keperawatan 
di luar kemampuannya 

c. Mengakui kesalahan dalam melaksanakan 
tugas kepada atasan langsung dan 
berusaha memperbaikinya 

d. Tidak melaksanakan tugas di luar 
kewenangannya yang di minta oleh 
pasien/klien atau teman kerjanya 

3. Memperlakukan pasien secara manusiawi 
sebagai individu yang unik dan mitra aktif 
dalam proses pemberian asuhan 
keperawatan dan pelayanan kesehatan 
a. Memperlakukan pasien/klien sebagai : 

1) Individu unik yang memiliki 
kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual 

2) Mitra yang aktif dalam proses 
pemberian asuhan keperawatan dan 
pelayanan kesehatan 

3) Anggota keluarga dan anggota 
masyarakat 

4) Individu yang menghadapi masalah, 
bukan, sebagai sumber masalah 

b. Berlaku sopan terhadap pasien/klien 
dalam proses pemberian asuhan 
keperawatan 

c. Tidak membedakan pasien/klien 
berdasarkan agama, suku/bangsa, jenis 
kelamin, status social ekomoni atau 
kedudukannya dalam proses pemberian 
asuhan keperawatan 

d. Melibatkan pasien/klien secara aktif 
dalam pemberian asuhan keperawatan 

e. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan 
perawatan dasar pasien/klien yang 
meliputi kebutuhan bio-psiko-sosial-
spiritual 

f. Memberikan pelayanan 
kesehatan/keperawatan secara efisien 

g. Tanggap dan cepat bertindak terhadap 
keluhan, permintaan bantuan dan hasil 
pengalaman mengenai keadaan 
pasien/klien 

h. Sabar dan menghindari sikap yang tidak 
terpuji terhadap pasien/klien 

4. Melaksanakan komunikasi terateutik dengan 
pasien/klien 
a. Memanggil pasien/klien dengan benar 

dan sesuai dengan identitasnya 

b. Berkomunikasi dengan pasien/klien 
secara tepat, sesuai dengan waktu, 
situasi, dan kondisinya 

c. Meluangkan waktu untuk berbicara 
dengan pasien setiap ada kesempatan 
 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian atau pendekatan yang 

dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
observasional deskriptif dengan rancang bangun 
cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Bima.Pengambilan data dilaksanakan selama 2 
(dua) bulan, dimulai pada bulan Mei s/d Juni 
2013. 

Populasi merupakan himpunan 
unsur/elemen yang sama (set) yang ingin 
dipelajari ciri-cirinya. Informasi dari sifat/ciri-
ciri populasi akan dipakai sebagai sumber data. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 
pasien demam berdarah yang ada di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima  Tahun 
2013 dengan jumlah pasien sebanyak 47 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling.Purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 
diambil dengan pertimbangan bahwa sampel 
memiliki ciri-ciri khusus dari populasi, sehingga 
dapat dianggap cukup representatif, Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 
orang.Sumber Data dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian ini akan 
membahas dengan berbagai referensi, baik 
bersumber dari buku, jurnal, maupun kondisi 
lapangan (empirik). Pembahasan dijelaskan 
tentang presepsi atau penilaian pasien DBD 
tentang kualitas pelayanan dokter dan perawat 
dalam memberikan pelayanan terhadap pasien 
DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Bima. Adapun pembahasan tentang hal tersebut 
akan dijelaskan pada poin berikut ini: 
 
1. Kualitas Pelayanan Dokter 

Dokter merupakan penanggung jawab 
pelayanan medis,Untuk melihat gambaran 
kualitas pelyanan dokter di Rumah Sakit Umum 
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Daerah Kabupaten Bima dapat dilihat sebagai 
berikut : 
Tabel 1: Sikap Dokter Sewaktu Menerim 

Kedatangan Pasien DBD 
Sikap Dokter Sewaktu 
Menerima Kedatangan 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 29 69,05 

Sangat Baik 8 19,05 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien 
menilaisikap dokter sewaktu menerima 
kedatangan pasien adalah termasuk ketegori 
baik, yaitu sebesar 69,05 %. 
Tabel 2: Sikap dan Perilaku Dokter Sewaktu 

Memeriksa Pasien DBD 
Sikap dan Perilaku 
Dokter Sewaktu 

Memeriksa Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 28 66,67 

Baik 9 21,43 

Sangat Baik 5  11,90 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.2 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku dokter sewaktu memeriksa 
pasien adalah termasuk ketegori cukup baik, 
yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 3: Sikap dan Perilaku Dokter Ketika 

Mendengar Keluhan Pasien DBD 
Sikap Dokter Ketika 
Mendengar Keluhan 

Pasien 
Frekuensi Persentase  

Sangat Tidak Baik 2 04,76 

Cukup Baik 8 19,05 

Baik 27 64,29 

Sangat Baik 5 11,90 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.3 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku dokter ketika mendengar 
keluhan pasien adalah termasuk ketegori baik, 
yaitu sebesar 64,29 %. 
 
Tabel 4: Penjelasan Dokter Mengenai Penyakit 

Pasien DBD 
Penjelasan Dokter 

Mengenai 
Penyakit Pasien 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 26 61,90 

Tidak Baik 10 23,81 

Baik 6 14,29 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.4 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
kesediaan dan kecakapan dokter dalam 
menjelaskan mengenai penyakit pasien adalah 
termasuk ketegori sangat tidak baik, yaitu 
sebesar 61,90 %. 
Tabel 5: Perhatian Dokter Terhadap Kondisi 

PasienDBD 
Perhatian Dokter 

Terhadap Kondisi Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 28 66,67 

Sangat Baik 9 21,43 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.5 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
Perhatian dokter terhadap kondisi pasien adalah 
termasuk ketegori baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 6: Sikap Dokter Ketika Keluarga  Pasien 

Meminta Kejelasan Penyakit Yang 
Diderita Pasien  

Sikap Dokter Ketika 
Keluarga  Pasien 

Meminta Kejelasan 
Penyakit Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 4 09,52 

Baik 30 71,43 

Sangat Baik 8 19,05 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.6 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku dokter ketika keluarga  
pasien meminta kejelasan penyakit yang di 
derita pasien adalah termasuk ketegori baik, 
yaitu sebesar 71,43 %. 
 
Tabel 7: Keterampilan Dokter Dalam Pelayanan 

Pasien DBD 
Keterampilan Dokter 

Dalam Pelayanan Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 4 09,52 

Baik 28 66,67 

Sangat Baik 10 23,81 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.7 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
keterampilan dokter dalam memberikan 
pelayanan terhadap pasien adalah termasuk 
ketegori baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
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Tabel 8: Kelengkapan Peralatan Dokter Dalam 

Pelayanan Pasien DBD 
Kelengkapan Peralatan 

Dokter Dalam 
Pelayanan Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 6 14,29 

Baik 9 21,42 

Sangat Baik 27 64,29 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.8diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
kelengkapan peralatan dokter dalam 
memberikan pelayanan terhadap pasien adalah 
termasuk ketegori sangat baik, yaitu sebesar 
64,29 %. 
Tabel 9: Efektivitas Dokter Tehadap Pelayanan 

Pasien DBD 
Efektivitas Dokter 

Tehadap 
 Pelayanan Pasien 

Frekuensi Persentase  

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 28 66,67 

Sangat Baik 9 21,43 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.9 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
efektivitas dokter dalam memberikan pelayanan 
terhadap pasien adalah termasuk ketegori baik, 
yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 10: Prosedur Pelayanan Dokter Dalam 

Pelayanan Pasien DBD 
Prosedur Pelayanan 

Dokter Dalam Pelayanan 
Pasien 

Frekuensi Persentase  

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 29 69,05 

Sangat Baik 8 19,05 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.10 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
dokter memberikan pelayanan sesuai dengan 
prosedur adalah termasuk ketegori baik, yaitu 
sebesar 69,05 %. 
Tabel 11: Rerata Kualitas Pelayanan Dokter Dalam 

Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien 
DBD 

Kualitas Pelayanan 
Dokter 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 3 07,14 

Tidak Baik 1 02,38 

Cukup Baik 7 16,67 

Baik 22 52,38 

Sangat Baik 9 21,43 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.11 diperoleh 
informasi bahwa sebesar 52,38 % responden 
menilai kualitas pelayanan dokter di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori baik. 
 
Kualitas Pelayanan Perawat 

Kualitas pelayanan perawat merupakan 
suatu aspek yang penting dari suatu Rumah 
Sakit. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
perawat dalam suatu rumah sakit berhubungan 
erat dengan kepuasan yang dirasakan oleh 
pasien selaku konsumen Rumah  Sakit. 
Perawat di tuntut untuk memberikan 
pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada  
pasien sehingga pasien merasa puas dengan 
pelayanan yang diberikan oleh perawat. Untuk 
melihat kualitas pelayanan perawat di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupten Bima dapat 
dilihat sebagai berikut : 
Tabel 12: Sikap Perawat Sewaktu Menerima 

Kedatangan Pasien DBD 
Sikap Perawat Sewaktu 
Menerima Kedatangan 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 26 61,90 

Baik 11 26,19 

Sangat Baik 5 11,91 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.12 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap perawat sewaktu menerima kedatangan 
pasien adalah termasuk ketegori baik, yaitu 
sebesar 61,90 %. 
Tabel 13: Sikap dan Perilaku Perawat Sewaktu 

Memeriksa Pasien  
Sikap Dan Perilaku 
Perawat Sewaktu 
Memeriksa Pasien 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 3 07,14 

Tidak Baik 5 11,90 

Cukup Baik 27 64,29 

Baik 6 14,29 

Sangat Baik 1 02,38 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.13 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku perawat sewaktu memeriksa 
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pasien adalah termasuk ketegori cukup baik, 
yaitu sebesar 64,29 %. 
Tabel 14: Sikap Dan Perilaku Perawat Ketika 

Mendengar Keluhan Pasien DBD 
Sikap Perawat  

Ketika Mendengar 
Keluhan Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 28 66,67 

Baik 10 23,81 

Sangat Baik 4 09,52 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.14diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku perawat ketika mendengar 
keluhan pasien adalah termasuk ketegori cukup 
baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 15: Penjelasan Perawat Mengenai Penyakit 

Pasien DBD 
Penjelasan Perawat 
Mengenai Penyakit 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 5 11,90 

Tidak Baik 4 09,52 

Cukup Baik 24 57,14 

Baik 3 07,14 

Sangat Baik 6 14,30 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.15diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
penjelasan perawat mengenai penyakit pasien 
adalah termasuk ketegori cukup baik, yaitu 
sebesar 57,14 %. 
Tabel 16: Perhatian Perawat Terhadap Kondisi 

Pasien DBD 
Perhatian Perawat 

Terhadap Kondisi Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 7 16,67 

Baik 11 26,19 

Sangat Baik 24 57,14 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.16 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
perhatian perawat terhadap kondisi pasien 
adalah termasuk ketegori sangat baik, yaitu 
sebesar 57,14 %. 
Tabel 17: Sikap Dan Perilaku Perawat Ketika 

Keluarga  Pasien meminta penjelasan   
penyakit yang di derita pasien 

Sikap Perawat Ketika 
Keluarga  Pasien Meminta 
Kejelasan Penyakit Pasien 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 20 47,62 
Tidak Baik 6 14,29 
Cukup Baik 10 23,81 

Baik 2 04,76 
Sangat Baik 4 09,52 

Jumlah 42 100 
Berdasarkan Tabel 1.17diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku perawat ketika keluarga  
pasien meminta kejelasan penyakit yang diderita 
pasien adalah termasuk ketegori sangat tidak 
baik, yaitu sebesar 47,62 %. 

 
Tabel 18: Keterampilan Perawat Dalam memberikan 

Pelayanan  terhadap Pasien DBD 

Keterampilan Perawat 
Dalam Pelayanan Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 26 61,90 

Baik 12 28,57 

Sangat Baik 4 09,53 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.18diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
keterampilan perawat dalam memberikan 
pelayanan adalah termasuk ketegori cukup baik, 
yaitu sebesar 61,90 %. 

 
Tabel 19: Kelengkapan Peralatan Perawat Dalam 

Memberikan Pelayanan Pasien DBD 

Kelengkapan Peralatan 
Perawat Dalam 

Pelayanan Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 27 64,29 

Baik 10 23,81 

Sangat Baik 5 11,90 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.19diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
kelengkapan peralatan perawat dalam 
memberikan pelayanan terhadap pasien adalah 
termasuk ketegori cukup baik, yaitu sebesar 
64,29 %. 

 
Tabel 20: Efektivitas Perawat Tehadap Pelayanan Pasien 

DBD 

Efektivitas Perawat 
Tehadap Pelayanan 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 28 66,67 

Baik 3 07,14 

Sangat Baik 11 26,19 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.20diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 



Jurnal Kesehatan, Vol. 9, No. 1,  Mei 2016                                                                                                                

|  
62 

 

efektivitas perawat dalam memberikan 
pelayanan terhadap pasien adalah termasuk 
ketegori cukup baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 21: Prosedur Pelayanan Perawat Dalam Melayani 

Pasien DBD 

Prosedur Pelayanan 
Perawat 

Dalam melayani Pasien 
Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 7 16,67 

Cukup Baik 19 45,24 

Baik 5 11,90 

Sangat Baik 11 26,19 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.21 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
perawat memberikan pelayanan sesuai dengan 
prosedur adalah termasuk ketegori cukup baik, 
yaitu sebesar 45,24 %. 
Tabel 22: Rerata Kualitas Pelayanan Perawat Terhadap 

Pelayanan Pasien DBD 

Kualitas Pelayanan 
Perawat  

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 3 06,67 

Tidak Baik 2 05,24 

Cukup Baik 22 52,86 

Baik 7 17,38 

Sangat Baik 8 17,86 

Jumlah  42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.22 diperoleh 

informasi bahwa sebesar 52,86 % responden 
menilai kualitas pelayanan perawat di Rumah 
sakit Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori cukup baik. 

Rumah sakit pada dasarnya bertujuan 
memberikan kepuasan bagi pasiennya. Dalam 
konsep perspektif mutu total 
(perspectiftotalquality) pasien merupakan penilai 
terakhir dari kualitas, sehingga kualitas dapat 
dijadikan salah satu senjata untuk 
mempertahankan pasien di  masa yang akan  
datang. Kualitas pelayanan sangat  penting 
dalam meningkatkan kepuasan pasien dan 
dengan sendirinya akan menumbuhkan citra 
rumah  sakit tersebut. Kemajuan dan 
perkembangan Rumah Sakit akan sangat 
tergantung dari kualitas pelayanan yang 
diberikan. Jika pelayanan yang diberikan baik 
maka pasien dirumah sakit tersebut akan 
merasa puas.Peran dokter dan perawa tmaupun 
staf lain dirumah sakit sangat penting. Kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh dokter dan 
perawat menjadi tolak ukur yang menentukan 
kualitas pelayanan kesehatan dirumah sakit. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa 
kualitas pelayanan dokter di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori baik, namun pada dimensi penjelasan 
dokter mengenai penyakit pasien masih 
dirasakan sangat tidak baik, oleh karena itu 
dokter diharapkan dalam memberikan 
penjelasan terhadap  pasien maupun keluarga 
pasien agar menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami dan mengerti oleh pasien atau 
keluarga pasien, termasuk memperhatikan 
tingkat pendidikan, dan  sosial budaya pasien. 
Hal demikian dapat mempermudah komunikasi 
antara dokter dengan pasien atau keluarga 
pasien yang pada akhirnya dapat memberikan 
kualita pelayanan sesuai dengan yang diharapkan 
oleh pasien atau keluarga pasien. 

Sementara kualitas pelayanan perawat di 
Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bima 
termasuk kategori cukup baik. Namun pada 
aspek sikap perawat ketika keluarga  pasien 
meminta kejelasan penyakit yang diderita pasien 
masih dirasakan sangat tidak baik, oleh karena 
itu diharapkan agar perawat memberikan 
informasi sesuai dengan dengan kemampuan 
dan pengetahuannya tentang penyakit yang 
diderita oleh pasien terhdapa pasien atau 
keluarga pasien. Dalam menyampaikan 
informasi terhadap pasien atau keluarga pasien, 
perawat  harus menyampaikan dengan sikap 
yang sopan dan ramah. 

Perilaku perawat maupun dokter di 
rumah sakit merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting dalam mewujudkan kualitas 
pelayanan yang memuaskan pasien pengguna 
jasa rumah sakit. Pasien menilai tingkat 
kepuasan atau ketidakpuasan mereka setelah 
menggunakan jasa rumah sakit dan 
menggunakan  informasi ini untuk 
memperbaharui persepsi mereka tentang 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh dok ter  
da n  perawat dirumah sakit tersebut. 

Menurut Kotler,( 2002), ada dua faktor  
utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan 
yaitu expected service dan perceived service. Apabila 
jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan 
yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 
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dipersepsikan baik.Jika kualitas pelayanan yang 
diterima melampaui harapan konsumen, maka 
kualitas pelayanan yang diterimanya dianggap 
sebagai kualitas yang ideal, sedangkan bila 
kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah 
dari pada yang diharapkan, maka kualitas 
pelayanan dianggap buruk. 

Kualitas pelayanan merupakan 
merupakan salah satu  faktor  yang sangat 
penting dalam usaha menciptakan kepuasan 
yang dirasakan oleh pasien selaku pengguna jasa 
pelayanan rumah sakit. Pelayanan yang 
berkualitas di rumah sakit adalah  dengan  
memberikan pelayanan kepada  pasien  yang  
didasarkan  pada standar  kualitas  untuk  
memenuhi kebutuhan  dan  keinginan pasien  
sehingga diperoleh kepuasan yang akhirnya 
dapat meningkatkan kepercayaan pasien 
terhadap rumah sakit (Sabarguna, 2004). 

 
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Sebagian besar pasien menilai Kualitas 

pelayanan dokter di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima termasuk kategori 
baik yaitu sebesar 52,38 %. 

2. Sebagian besar pasien menilai kualitas 
pelayanan perawat di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima termasuk kategori 
cukup baik, yaitu sebesar 52,86 %. 

 
SARAN 
1. Diharapkan kepada kepala Dinas Kesehatan  

Kabupaten Bima agar meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dengan cara 
mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi 
dokter dan perawat. 

2. diharapkan kepada kepala Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Bima agar 
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
kinerja dokter dan perawat, serta 

memberikan kompensasi bagi tenaga 
kesehatan yang berprestasi. 
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Abstract 
Licensing and Classification Hospital is very important to support the achievement of Universal Health Coverage in 
2019 in Indonesia. The background of this study is apparently only 50% of all hospitals in Indonesia that have 
been accredited (Mboi Nafsiah, 2013), whereas accredited is a requirement to be able to join in the system of 
National Health Insurance which is now known as the Social Security Organizing Body (BPJS) Health. The 
general objective of this study is to propose recommendations licensing policy analysis and classification of hospitals 
in Indonesia to facilitate the implementation of PERMENKES No. 56 in 2014. The method used is a method of 
problem-oriented analysis, focusing on aspects of the causal relationship of policy, to be applied, but still is 
common to find data and facts, the approach is empirical approach, based on the facts that occurred in several 
hospitals in Indonesia. And using the normative approach, focusing on key issues, namely what actions should be 
undertaken. Based on the research results, the recommendation is necessary data and information policy 
implementation in the field, as well as a concerted effort to harmonize and improve implementation, as well as 
improving coordination, understanding and commitment on all components and stakeholders for further policy 
improvements. 
Keywords: Policy, licensing and classification of hospitals, the implementation of policies 
 

Abstrak 
Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit adalah sangat penting untuk mendukung tercapainya 

Universal Health Coverage 2019 di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ternyata 
hanya 50% dari seluruh rumah sakit di Indonesia yang sudah terakreditasi (Mboi Nafsiah, 2013), 
padahal terakreditasi adalah syarat untuk bisa bergabung dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional 
yang saat ini dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuan umum dari 
penelitian ini adalah mengusulkan rekomendasi analisis kebijakan perijinan dan klasifikasi rumah sakit 
di Indonesia untuk memperlancar pelaksanaan PERMENKES Nomor 56 tahun 2014. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek 
hubungan sebab akibat dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum dengan mencari 
data dan fakta, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Empiris, berdasarkan fakta yang terjadi 
pada beberapa rumah sakit di Indonesia. Serta menggunakan pendekatan normatif, memusatkan 
perhatian pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang semestinya di lakukan. Berdasarkan hasil 
penelitian, maka rekomendasinya adalah dibutuhkan data dan informasi pelaksanaan kebijakan di 
lapangan, serta upaya terpadu untuk mengharmonisasikan dan memperbaiki pelaksanaan, juga 
meningkatkan koordinasi, pemahaman dan komitmen pada seluruh komponen dan stake holder untuk 
perbaikan kebijakan selanjutnya. 
Kata Kunci: Kebijakan, perijinan dan klasifikasi rumah sakit, pelaksanaan kebijakan 
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PENDAHULUAN 
Bahwa untuk menuju Universal 

Coverage Health (UHC) tahun 2019,  salah satu 
faktor penting pendukung terlaksananya UHC 
adalah kesiapan sarana dan prasarana rumah 
sakit. Namun kenyataannya untuk  akreditasi 
rumah sakit, ternyata 50% rumah sakit di 
Indonesia masih belum terakreditasi, padahal 
rumah sakit yang sudah terakreditasi adalah 
syarat untuk dapat ikut serta dalam sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional. Dan di dalam 
penilaian Akreditasi terdapat pula tentang 
perijinan dan klasifikasi rumah sakit, mengingat 
pentingnya hal ini, maka perlu dilakukan 
analisis untuk memahami tentang kebijakan 
perijinan dan klasifikasi rumah sakit sejauh 
mana ketercapaian dari tujuan diberlakukannya 
kebijakan ini dan bagaimana pelaksanaannya di 
Indonesia, terkait dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 56 tahun 2014. 

 Sesuai dengan tujuan dari 
diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 56 tahun 2014, yaitu : 
1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah 

sakit, perlu dilakukan penyempurnaan 
sistem perizinan dan klasifikasi rumah sakit 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit 

2. Menggabungkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 147 / Menkes / Per / I / 
2010  tentang Perizinan Rumah Sakit dan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
340/Menkes/Per/III/2010 tentang 
Klasifikasi Rumah Sakit, sehingga mencakup 
semua jenis rumah sakit sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit 

3. Membuat rincian kebutuhan sumber daya 
berdasarkan jenis, kelas dan sumber daya 
yang harus ada. Sehingga akan memudahkan 
tiap rumah sakit dalam melakukan self 
assesment. 

 Secara teoritis, Studi Implementasi  
secara sungguh-sungguh dianggap muncul 
pertamakali pada tahun 1970-an saat Jeffrey 
Pressman & Aaron Wildavsky (1973) 
menerbitkan bukunya yang sangat berpengaruh 

                                                 
 

: Implementation, dan Erwin Hargrove (1975) 
dengan bukunya The Misssing link : The Study of 
Implementation of Social Policy yang 
mempertanyakan “missing link” antara 
formulasi kebijakan dan evaluasi dampak 
kebijakan dalam studi  Kebijakan publik.  

Tulisan Pressman dan Wildavsky 
“Implementation” pada tahun 1973. Tulisan 
mereka membahas tentang implementasi 
program pembangunan ekonomi perkotaan di 
Auckland USA, dengan mewawancarai aktor 
pelaksana dan mengkaji dokumen – dokumen 
kebijakan untuk menemukan hal – hal yang 
tidak beres. Hasilnya adalah suatu pendekatan 
yang bersifat rasional perspektif dengan model 
sudut pandang Top-down. 

Model Bottom-up yang dikomandani 
oleh Michael Lypsky melalui bukunya yang baru 
diterbitkan tahun 1980. pendekatan Bottom-up 
ini terutama merupakan kritik atas pandangan 
model Top-down yang menafikan kontribusi 
peran pelaksana tingkat bawah (street level 
beaurocrazy) pada proses implemesi. Pada 
sudut pandang ini juga lebih dipertegas bahwa 
proses politik bukan hanya tidak berhenti saat 
kebijakan sudah diputuskan, tapi juga tetap 
berlangsung pada level pelaksana tingkat bawah 
yang banyak menentukan tingkat keberhasilan 
implementasi. Dengan demikian perlu 
mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, 
tujuan dan kebutuhan para pelaksana termasuk 
kesulitan – kesulitan yang mereka hadapi. 
Karena apa yang menjadi masalah dalam proses 
implementasi bisa tampak berbeda dari 
perspektif level yang berbeda.  Atau dengan 
kata lain antisipasi yang sudah dilakukan pada 
masalah – masalah implementasi yang akan dan 
dapat terjadi dari Top Level perspektif, bisa 
berlainan saat implementasi running up di 
tingkat bawah. 

 Model Sintesis muncul sekitar tahun 
1982 dengan tokohnya yang popular Randall P. 
Ripley & Grace Franklin. Model Sintesis ini 
memadukan kedua model sebelumnya (Top-
down dan Bottom up) dengan tekanan utama 
yang bisa beragam, mulai pada jaringan 
interaksi antar aktor pelaksana sampai pada 
pendekatan sosiologis, dll, karenanya dalam 
beberapa literature juga disebut sebagai teory 
atau model Hybrid. Model sintesa/ hybrid ini 
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pada hakekatnya ingin menegaskan bahwa tidak 
ada model perspektif yang bisa diterapkan pada 
setiap masalah implementasi. 

PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 
adalah kebijakan kesehatan di Indonesia yang 
mengatur tentang Perijinan dan klasifikasi 
rumah sakit. Peraturan yang diundangkan pada 
tanggal 1 September 2014 ini, belum pernah 
dibahas bagaimana implementasinya setelah 
setahun sejak diundangkan. Padahal di era 
Jaminan Kesehatan Nasional ini, syarat agar 
rumah sakit bisa ikut serta dalam sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional, adalah telah 
terakreditasi. Dan syarat tersebut juga 
tercantum dalam pasal 7 dari PERMENKES 
Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, 
namun ternyata hanya 50% dari seluruh rumah 
sakit di Indonesia yang sudah terakreditasi 
(Mboi Nafsiah, 2013).  
 Demikian pula pada pasal 76 dalam 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014, 
menyebutkan bahwa : 
1. Setiap Rumah Sakit yang telah mendapakan 

Izin Operasional harus diregistrasi dan 
diakreditasi.  

2. Registrasi dan akreditasi merupakan 
persyaratan untuk perpanjangan Izin 
Operasional dan perubahan kelas.  

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi 
dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 Dengan melihat bahwa di Era JKN ini 
rumah sakit harus mau mengikuti regulasi yang 
ada dan melihat kenyataan bahwa masih sekitar 
50 % rumah sakit yang belum terakreditasi, 
maka dapat dibayangkan bagaimana dampak ke 
depan jika pelaksanaan kebijakan PERMENKES 
Nomor 56 tahun 2014 ini, tidak segera 
dipantau dan dianalisis bagaimana pelaksanaan-
nya dalam setahun ini. Hal inilah yang menjadi 
alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian 
ini. Jadi masalah dalam penelitian ini adalah 
“Pelaksanaan PERMENKES Nomor 56 tahun 
2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah 
Sakit di Indonesia diperkirakan banyak 
menemui kendala di lapangan, diperkirakan 
target Universal Health Coverage 2019, belum 

bisa tercapai karena kendala pelaksanaan 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 ” 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
target Universal Health Coverage  diperkirakan 
tidak tercapai sampai akhir tahun  2019, 
dikarenakan kendala pelaksanaan   
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 tentang 
Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit adalah: 
(1) Proses Perubahan, bagaimana proses 
perubahan itu terjadi, apakah secara radikal 
ataukah incremental, Pada kebanyakan kasus, 
kebijakan dengan perubahan yang terjadi secara 
sedikit demi sedikit (incremental) biasanya akan 
mendapat banyak dukungan; atau sebaliknya, 
jika kebijakan menghendaki perubahan yang 
radikal maka pertentangan antar actor juga akan 
tinggi sehingga akan menghambat 
implementasi. (2) Tingkat perubahan, Kasus 
kebijakan dengan tingkat perubahan tinggi dan 
mendapat dukungan yang tinggi; atau yang 
sebaliknya kebijakan dengan tingkat perubahan 
rendah namun kurang didukung, umumnya 
jarang terjadi. Di Indonesia misalnya, kebijakan 
yang mengatur tentang Otonomi Daerah yang 
menuntut perubahan yang besar, baik dalam 
struktur kepemerintahan di daerah maupun 
dalam sumber keuangan daerah. (3) Partisipasi 
Implementor, pentingnya partisipasi 
implementor dalam proses pembuatan 
kebijakan dengan mengutip Gross dkk sebagai 
berikut  (h,7): 
1. Partisipasi akan mengangkat semangat para 

staf implementor yang sangat dibutuhkan 
dalam proses implementasi. 

2. Partisipasi akan meningkatkan komitmen, 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
perubahan. 

3. Partisipasi akan memperjelas inti dari tujuan 
dan sasaran yang ingin dicapai pada para 
implementor. 

4. Partisipasi akan mengurangi resistensi para 
implementor 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah ada Interdepensi (saling tergantung), 

antara  kebijakan PERMENKES  nomor 56 
tahun 2014 dengan kebijakan kesehatan 
lainnya, sehingga  bisa mempengaruhi 
masalah kebijakan lainnya di bidang 
pelayanan kesehatan? 
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2. Apakah ada subjektifitas, yaitu kondisi 
eksternal yang menimbulkan masalah 
/muncul situasi problematis, bukan 
problem itu sendiri terkait munculnya 
kebijakan PERMENKES  nomor 56 tahun 
2014 ini? 

3. Apakah terjadi kondisi Artifisial, yaitu 
dengan munculnya kebijakan PERMENKES  
nomor 56 tahun 2014 diperlukan perubahan 
situasi problematis, sehingga dapat 
menimbulkan masalah kebijakan? 

4. Apakah terjadi kondisi Dinamis, yaitu 
masalah dan pemecahannya berada pada 
suasana perubahan yang terus menerus. 
Apakah dengan munculnya kebijakan 
PERMENKES  nomor 56 tahun 2014  justru 
dapat memunculkan masalah baru, yang 
membutuhkan pemecahan masalah lanjutan? 

5. Apakah terjadi kondisi tidak terduga, yaitu 
dengan munculnya kebijakan PERMENKES  
nomor 56 tahun 2014 akan timbul masalah 
yang di luar jangkauan kebijakan dan sistem 
masalah kebijakan? 

 
Tujuan 
Tujuan umum dari penelitian ini adalah 
mengusulkan rekomendasi dari analisis 
pelaksanaan kebijakan perijinan dan klasifikasi 
rumah sakit di Indonesia untuk memperlancar 
pelaksanaan PERMENKES Nomor 56 tahun 
2014. 
 
Tujuan khususnya adalah :  
1. Mengetahui apakah ada Interdepensi (saling 

tergantung), antara  kebijakan PERMENKES  
nomor 56 tahun 2014 dengan kebijakan 
kesehatan lainnya, sehingga  bisa 
mempengaruhi masalah kebijakan lainnya di 
bidang pelayanan kesehatan  

2. Mengetahui Apakah ada subjektifitas, yaitu 
kondisi eksternal yang menimbulkan 
masalah /muncul situasi problematis, bukan 
problem itu sendiri terkait munculnya 
kebijakan PERMENKES  nomor 56 tahun 
2014 ini 

3. Mengetahui apakah ada kondisi Artifisial, 
yaitu dengan munculnya kebijakan 
PERMENKES  nomor 56 tahun 2014 
diperlukan perubahan situasi problematis, 

sehingga dapat menimbulkan masalah 
kebijakan yang baru 

4. Mengetahui apakah ada kondisi Dinamis, 
yaitu masalah dan pemecahannya berada 
pada suasana perubahan yang terus menerus. 

5. Mengetahui apakah muncul kondisi tidak 
terduga, yaitu dengan munculnya kebijakan 
PERMENKES  nomor 56 tahun 2014 
akankah timbul masalah yang di luar 
jangkauan kebijakan dan sistem masalah 
kebijakan 

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode 
Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan 
pada aspek hubungan sebab akibat dari 
kebijakan, bersifat terapan, namun masih 
bersifat umum dengan mencari data dan fakta, 
pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan 
Empiris, memusatkan perhatian pada masalah 
pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada 
(menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih 
menekankan penjelasan sebab akibat dari 
kebijakan publik. Serta menggunakan 
pendekatan normatif, memusatkan perhatian 
pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang 
semestinya di lakukan. Pengusulan arah 
tindakan yang dapat memecahkan masalah 
problem kebijakan, merupakan inti pendekatan 
normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau 
rekomendasi 

Model yang digunakan adalah Rational 
Model, yaitu membandingkan antara kenyataan 
yang terjadi dengan yang seharusnya sesuai teori 
yang ada dalam PERMENKES  nomor 56 tahun 
2014 dan Incremental Model, yaitu melihat 
pelaksanaan dan perubahan kebijakan tentang 
perijinan dan klasifikasi rumah sakit dari waktu 
ke waktu serta dampak dari perubahan 
tersebut. 

Jadi rancangan penelitian ini secara 
keseluruhan pendekatan yang dipakai adalah 
Pendekatan modus anjuran, sehingga dapat 
menghasilkan informasi dan argumen dengan 
memanfaatkan seluruh jenjang metode analisis, 
yaitu perumusan masalah, peliputan, 
peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan 
penyimpulan praktis.  

waktu pengumpulan data secara 
crossectional yaitu  mengamati pelaksanaan 
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PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 pada satu 
waktu yang sama. Penelitian ini termasuk 
analitis kualitatif. Lokasi yang diamati di 
wilayah jawa dan sekitarnya. Waktu 
penyusunan penelitian pada  bulan  Agustus-
September 2015. Unit analisis merupakan 
sesuatu yang diperhitungkan sebagai subyek 
penelitian, dalam penelitian  ini adalah 
kebijakan publik berupa kebijakan kesehatan 
yaitu PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 
tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit.  

Teknik dan prosedur pengumpulan data 
dilakukan dengan cara pengamatan berita atau 
peliputan berita yang berhubungan dengan 
pelaksanaan PERMENKES Nomor 56 tahun 
2014,   wawancara pada kepala seksi Sarana dan 
Pra sarana Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan 
pencatatan hasil diskusi pada seminar yang 
dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015 di Hotel 
Santika Surabaya yang dihadiri oleh perwakilan 
manajemen rumah sakit se-jawa timur, 
mengenai Problem dan Solusi dalam 
Perpanjangan Ijin Operasional dan Klasifikasi 
Rumah Sakit di PERMENKES Nomor 56 tahun 
2014.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran  Pelaksanaan Kebijakan 
Perijinan dan Klasifikasi rumah Sakit 

Implementasi bukanlah proses yang 
sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit 
serta merupakan proses yang berlangsung 
dinamis, yang hasil akhirnya tidak bisa 
diperkirakan hanya dari ketersediaan 
kelengkapan program. Implementasi berfungsi 
menetapkan suatu kaitan yang memungkinkan 
tujuan – tujuan kebijakan terwujud, sehingga 
menjadi apa yang disebut sebagai hasil kerja atau 
prestasi pemerintah. Namun dalam prakteknya 
sering terjadi kegagalan dalam implementasi 
karena  walau telah diperhitungkan sedemikian 
rupa, bukan berarti kesulitan dalam proses 
implementasi telah tiada. 

Permasalahan seringkali justru timbul 
karena kenyataan di lapangan justru tidak sesuai 
dengan yang diperkirakan. Walter William 
menyatakan kesulitan implementasi sebagai 
berikut :“ The most pressing implementation 
problem is that of moving from a decision to 
operation in such way that what it is put into place 

bears a reasonable resemblance to the decision and is 
fuctioning well in its that of the difficulty of bringing 
the gap between policy decision and workable field 
operations” (Jones, 139). Menafsirkan keputusan 
menjadi tindakan operasional yang tepat 
tidaklah semudah yang dibayangkan. 
Sasaran – sasaran program bahkan mungkin 
harus direvisi secara drastis saat program 
tersebut dilaksanakan, selain karena kesulitan 
menjembatani antara tujuan kebijakan dengan 
tindakan-tindakan operasional yang dapat 
dijalankan,  (yang disebut oleh Andrew Dunsire 
sebagai implementation gap,  yaitu suatu kondisi 
dimana terjadi perbedaan antara apa yang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil 
implementasinya). Juga karena kondisi 
lingkungan yang berbeda dari yang dibayangkan 
oleh pembuat keputusan. 

Walau Implementation gap ini menurut 
Goggin sangat dipengaruhi oleh implementation 
capacity dari organisasi pelaksana,  namun 
banyak hal lain yang dapat menjadi penyebab 
gap tersebut. Kebijakan-kebijakan yang 
melibatkan implementers lapangan (street-level 
bureaucrat) yang biasanya terdiri dari para 
professional (guru, dokter Puskesmas, 
penyuluh pertanian, dll; justru seringkali harus 
memutar otak agar tujuan kebijakan dapat 
dicapai walau tidak sesuai dengan prosedur yang 
dituntut. Oleh karena itu sangat naïf jika 
mengabaikan peran para implementor dalam 
publik policy, karena keberhasilan atau 
kegagalan suatu publik policy tidaklah semata – 
mata bergantung pada peran implementor. 

Faktor lain tersebut misalnya karena 
banyak variabel yang dapat mempengaruhi 
sekaligus membatasi pilihan (alternatif) tindakan 
operasional, serta membatasi pilihan cara 
mengoperasionalkannya. Penyebabnya bisa jadi 
karena terbatasnya waktu, uang, tipe 
kebijakan,  hubungan antar pelaksana, tingkat 
kewenangan, kondisi lingkungan, dll, yang bisa 
berpengaruh secara langsung atau tidak 
langsung. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa 
kegagalan dalam suatu proses implementasi 
(Unimplemented Policy & Poorly Implemented Policy) 
dapat disebabkan oleh : 
1. Unimplemented Policy : 
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Kesulitan menafsirkan kebijakan dalam 
bentuk-bentuk kegiatan operasional, baik 
tujuan kebijakan yang terlalu utopis, tidak 
sesuai dengan keadaan lapangan, ataupun 
karena kendala-kendala di lapangan yang 
membatasi alternative tindakan. 

2. Poorly Implemented: 
Lemahnya kapasitas implementasi 
(implementation capacity) dari  pelaksanaan 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014.  

 
Hal ini dapat terjadi karena : 
1. Struktur implementasi tidak disusun secara 

efektif. Terlihat pada beberapa pasal yang 
masih kurang jelas menyebutkan alur 
pengurusan perizinan baik izin mendirikan 
maupun izin operasional  

2. Benturan penafsiran atas tujuan program 
antar aktor, baik Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Kementerian 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota, serta pihak 
rumah sakit sendiri. Dengan adanya  
pemberlakuan PERMENKES Nomor 56 
tahun 2014, ternyata bisa mengakibatkan 
benturan persepsi/penafsiran dalam 
memaknai dari pasal-pasal yang ada, apalagi 
jika dibandingkan dengan PERMENKES 
Nomor 340 dan 147 tahun 2010 

3. Benturan kepentingan antar aktor baik baik 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta 
pihak rumah sakit sendiri. Dengan adanya  
pemberlakuan PERMENKES Nomor 56 
tahun 2014, ternyata bisa mengakibatkan 
benturan kepentingan, terutama pengurus / 
manajemen rumah sakit dengan Dinas 
Kesehatan sebagai pembina dan pengawas 
pelaksanaan kebijakan ini. Ada banyak 
perubahan syarat untuk perizinan dan 
klasifikasi dibandingkan dengan 
PERMENKES Nomor 340 dan 147 tahun 
2010, yang jika pengurus / manajemen 
rumah sakit tidak segera mengikuti 
perubahan ini maka dapat dipastikan 
akibatnya sangat riskan karena bisa sampai 
penutupan/ penghentian pelayanan di 
rumah sakit kecuali pada gawat darurat dan 
perawatan intensif. 

4. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas 
pelaksana (SDM yang dibutuhkan belum 
tepat/sesuai). Dalam pelaksanaannya, 
ternyata SDM khususnya pada Dinas 
Kesehatan di daerah belum dipersiapkan 
secara matang terkait kapasitas dan 
kapabilitas mereka, dari hasil wawancara 
kami dengan Kepala Seksi Sarana dan Pra 
sarana Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
mengatakan bahwa, “Dengan 
diberlakukannya PERMENKES Nomor 56 
tahun 2014, sejak dari akhir tahun 2014 
sampai saat ini (3 Juli 2015), banyak rumah 
sakit yang mengeluh dan komplain terhadap 
pelaksanaan PERMENKES Nomor 56 tahun 
2014, terkait pengurusan izin dan 
peningkatan kelas. Kamipun sebagai 
pembina dan pengawas juga kurang 
mengerti bagaimana alur pelaksanaannya  di 
lapangan. Namun kamipun akan terus 
belajar dan mengikuti pelatihan maupun 
seminar-seminar terkait pelaksanaan 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014, 
sehingga nantinya bisa menjawab keluhan 
maupun memberikan solusi  pada rumah 
sakit-rumah sakit di bawah pengawasan 
kami.” Keluhan juga terungkap dari 
beberapa rumah sakit yang komplain pada 
tanggal 3 juli 2015 di bagian Sarana dan Pra 
sarana Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
mengatakan bahwa, petugas/staf dari  bagian 
Sarana dan Pra sarana Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya kurang bisa 
menjawab/menjelaskan pada mereka 
mengapa pengajuan izin mereka belum 
keluar/terhambat. Dari wacana inilah yang 
menggambarkan betapa Kurangnya kapasitas 
dan kapabilitas pelaksana SDM, sebagai 
pelaksana pembinaan dan pengawasan 
kebijakan ini. 

5. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas 
organisasional dari institusi-institusi 
pelaksana. Masalah-masalah yang ditemui di 
hampir semua rumah sakit adalah mereka 
merasa kurang mendapat informasi, apa saja 
yang harus dilakukan dan harus disiapkan 
untuk memenuhi persyaratan dari 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 ini, 
karena pada kenyataannya saat implementasi 
pengurusan izin ditemukan banyak kendala, 
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hampir semua rumah sakit yang mengurus 
izin harus mengurus berulang-ulang 
dikarenakan kurangnya informasi juga 
karena untuk mengurus izin A ternyata 
harus punya izin B, padahal izin B belum 
punya, begitu banyak rentetan pengurusan 
izin ini, padahal belum tentu organisasi/ 
institusi rumah sakit ini siap secara kapasitas 
dan kapabilitas.   

6. Lemahnya manajemen implementasi. 
Perangkat, alat, sarana daan prasarana 
maaupun SDM belum siap seratus persen, 
karena pada pelaksanaannya di lapangan baik 
itu aktor pelaksana (pemilik rumah sakit/ 
manajemennya) maupun pihak terkait 
perizinan baik itu Dinas Kesehatan, BPFK, 
Bapeten, maupun BPLH, masih kurang 
koordinasi maupun kejelasan alurnya, hal ini 
terungkap dari pelaksanaan Seminar yang 
dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015 di 
Hotel Santika Surabaya, mengenai Problem 
dan Solusi dalam Perpanjangan Ijin 
Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit di 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014. 

7. Kurangnya sumber daya (anggaran, alat, 
waktu, manusia dan lain-lain), untuk 
melaksanakan PERMENKES Nomor 56 
tahun 2014 ini memang butuh banyak 
sumber daya, karena untuk 
mensosialisasikan dan membuat pedoman 
yang disesuaikan dengan kondisi daerah, 
untuk sebuah kebijakan baru perlu ditunjang 
dari sisi sumber daya yang baik. Jika 
Pemerintah kurang memperdulikan sisi 
sumber daya ini, maka bisa diprediksi 
kemungkinan besar  akan banyaknya rumah 
sakit yang mengeluh dan terancam ditutup, 
sebab tidak adanya dukungan yang penuh 
dari Pemerintah sebagai pembina dan 
pengawas untuk tercapainya pelaksanaan 
kebijakan ini. 

 
Dari uraian mengenai faktor-faktor yang 

dapat menjadi kendala dalam proses 
implementasi, dapat disimpulkan bahwa 
keberhasilan implementasi dari PERMENKES 
Nomor 56 tahun 2014 akan sangat bergantung 
pada : 
1. Logika kebijakan itu sendiri, bagaimana 

secara logis peraturan/kebijakan ini bisa 

diterima oleh seluruh aktor yang terlibat 
didalamnya 

2. Kemampuan Pelaksana, bagaimana kesiapan, 
kemauan dan kompetensi dari para 
pelaksana khususnya pelaksana dari kalangan 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan  
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 

3. Ketersediaan Sumber daya yang dibutuhkan, 
bagaimana kondisi sumber daya yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014, 
khususnya di daerah 

4. Manajemen implementasi yang baik, 
bagaimana kondisi manajemen 
implementasinya untuk melaksanakan 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014, 
khususnya di daerah 

5. Lingkungan dimana kebijakan tersebut 
dilaksanakan, bagaimana kondisi lingkungan 
baik di Pusat maupun daerah dalam upaya 
mendukung terlaksananyakebijakan ini, 
termasuk bagaimana kondisi sumber daya 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
PERMENKES Nomor 56 tahun 2014 ini.  

 
KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Adanya Interdepensi (saling tergantung), 

antara  kebijakan PERMENKES  nomor 56 
tahun 2014 dengan kebijakan kesehatan 
lainnya, sehingga  bisa mempengaruhi 
masalah kebijakan lainnya di bidang 
pelayanan kesehatan, terutama dengan 
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 dan 
PERMENKES Nomor 012 tahun 2012, juga 
kebijakan kesehatan yang lain seperti 
kebijakan tentang BPJS yaitu PERMENKES 
nomor 71 tahun 2013 

2. Adanya subjektifitas, yaitu kondisi eksternal 
yang menimbulkan masalah /muncul situasi 
problematis, yaitu dengan semakin rincinya 
persyaratan unuk pengajuan izin dan 
klasifikasi, maka akan membawa dampak 
tersendiri bagi rumah sakit untuk bisa 
melaksanakannya, dikarenakan perlu sumber 
daya yang cukup besar serta kapabel untuk 
menjalaninya 
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3. Terjadi kondisi Artifisial, yaitu dengan 
munculnya kebijakan PERMENKES  nomor 
56 tahun 2014 diperlukan perubahan situasi 
problematis, untuk menanganinya sangat 
diperlukan dukungan mulai dari pemerintah 
pusat sampai daerah dan kementerian 
kesehatan serta instansi lainnya yang terkait 
masalah perizinan. Harus ada upaya 
penyelesaian dengan duduk bersama, untuk 
menanganinya secara bersama sehingga 
tujuan dari kebijakan ini bisa tercapai. 

4. Terjadi kondisi Dinamis, yaitu masalah dan 
pemecahannya berada pada suasana 
perubahan yang terus menerus. Adanya 
kebijakan PERMENKES  nomor 56 tahun 
2014  ternyata memunculkan masalah baru, 
yang membutuhkan pemecahan masalah 
lanjutan, sehingga dibutuhkan pedoman, 
petunjuk teknis maupun standard 
operasional prosedur serta alur baru yang 
bisa menjelaskan pelaksanaanya secara 
teknis, juga tersedianya segala sarana dan 
prasarana yang menunjang terlaksananya 
pengurusan izin maupun klasifikasi rumah 
sakit 

5. Masih belum bisa diramalkan akankah  
terjadi kondisi tidak terduga, yaitu akankah 
timbul masalah yang di luar jangkauan 
kebijakan dan sistem masalah kebijakan, 
sangat tergantung dari kondisi lingkungan. 
Namun jika kondisi diatas dibiarkan saja 
tanpa ada tindak lanjut yang berarti, maka 
dapat diramalkan target Universal Health 
Coverage tahun 2019 belum bisa terwujud, 
karena masih banyak rumah sakit yang tidak 
bisa bergabung dalam sistem Jaminan 
Kesehatan Nasional akibat belum memenuhi 
persyaratan akreditasi, maupun ditutup 
karena terhambat dalam pengurusan ijin 
operasionalnya. 

 
 
SARAN 
 Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitian ini pada pemerintah, khususnya 
Kementerian Kesehatan agar dapat menunjang 
hasil rekomendasi adalah sebagai berikut: 
1. Mengatasi persoalan yang ada akibat 

diberlakukannya kebijakan ini 

2. Memastikan bahwa pasal-pasal yang 
bermasalah segera direvisi sesuai standar dan 
data dan informasi yang akurat di lapangan 

3. Menginvestasikan untuk membentuk dasar-
dasar pengetahuan yang luas termasuk studi 
banding ke luar negeri terkait dengan 
pelaksanaan klasifikasi dan perizinan rumah 
sakit 

4. Memfasilitasi jajaran dibawahnya, stake 
holder maupun mitra lintas sektor dalam 
rangka perbaikan kebijakan tentang 
perizinan dan klasifikasi rumah sakit 

5. Memberikan masukan, berupa alur, standar 
operasional, petunjuk teknis maupun 
membuat pedoman umum yang bisa 
dilaksanakan oleh jajaran dibawahnya, 
maupun rumah sakit 

  
REKOMENDASI 
 Rekomendasi dalam penelitian ini sesuai 
hasil peneltian dan pembahasan adalah sebagai 
berikut: 
1. Data dan informasi terkait klasifikasi dan 

perizinan rumah sakit harus diperbaiki dan 
digali benar bagaimana pelaksanaannya di 
lapangan, sehingga kondisi yang sebenarnya 
terjadi di lapangan bisa menjadi acuan agar 
masalah klasifikasi dan perizinan rumah sakit 
bisa terselesaikan dengan baik, dan tidak 
menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi 

2. Diperlukan suatu upaya terpadu untuk 
mengharmonisasikan dan memperbaiki 
peraturan ini, Pemerintah perlu 
memperbaiki PERMENKES nomor 56 tahun 
2014, terutama pada pasal, pasal yang 
bermasalah, sehingga tujuan 
diberlakukannya kebijakan ini dapat tercapai 

3. Komitmen yang serius sangat diperlukan 
mulai dari jajaran kementerian kesehatan 
maupun pemerintah pusat sampai pada dinas 
kesehatan di propinsi maupun kota/ 
kabupaten juga pemerintah propinsi maupun 
kota/kabupaten 

4. Tetap melanjutkan praktik/tata cara 
pelaksanaan yang terbaik, namun dengan 
meningkatkan pemahaman dan komitmen 
pada seluruh komponen dan stake holder, 
sehingga bisa memberikan masukan 
mekanisme terbaik apa yang bisa digunakan 
untuk klasifikasi dan perizinan rumah sakit. 
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5. Memperbaiki koordinasi diantara semua 
komponen dan stake holder, dan antar 
sektor, sehingga sistem dalam kebijakan ini 
bisa berjalan dengan lancar  
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Pengaruh Proses Pemberdayaan Posyandu terhadap Capaian Indikator SDKN Posyandu 
Balita di Kota Surabaya (Effect of the Posyandu empowerment process towards performance indicators  

SKDN Posyandu toddlers in Surabaya City) 
 

Migit Supriati 
1) Posyandu Kota Surabaya Surabaya 

2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya 
Migit Supriati, Posyandu KotaSurabaya,kla_nova@yahoo.co.id 

 
ABSTRACT 

Posyandu is one form of Community Based Health Effort (UKBM) managed and organized from, by, for and 
with the community to empower people and provide convenience to the public in obtaining basic health services. The 
achievement level of public participation (D / S) of 79.57% was not able to reach the target of 80% and a decrease 
in the level of achievement of the program's success (N / S) becomes 55.67% (target 60%). The purpose of this 
study to determine the effect of the Posyandu empowerment process towards performance indicators SKDN toddlers 
Posyandu in Surabaya City. This research was conducted in September to October 2015 using a cross sectional study 
design. The research location was in posyandu Surabaya. The population in this study is the toddler Posyandu in 
Surabaya, totaling 2830 Posyandu Balita. The number of samples in this study is 87 posyandu represented by one 
person cadres criteria have to be a cadre of at least two years, played an active role and find out all the activities in 
Posyandu as the key person of Posyandu. The research instrument used questioner. Analysis of data was using Logistic 
regression test. The results showed gains of performance indicators SKDN toddlers Posyandu influenced by 
understanding and harnessing cadres in every implementation of activities in Posyandu. Namely providing research 
recommendations cadre training tailored to the needs and abilities of cadres Posyandu Balita in Surabaya and need 
the support of the village, Puskesmas and Posyandu Pokjanal team to perform monitoring at Posyandu organizations. 
Keyword :  empowerment process, performance of Posyandu 
Correspondence: 

 
ABSTRAK 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 
yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan 
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
dasar. capaian tingkat partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 79,57% belum dapat mencapai target 80% 
dan penurunan capaian tingkat keberhasilan program (N/S) menjadi 55,67% (target 60%). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proses pemberdayaan kader di Posyandu terhadap 
upaya peningkatan capaian kinerja indikator SKDN Posyandu Balita di Kota Surabaya. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2015 menggunakan rancang bangun penelitian Cross 
Sectional. Lokasi penelitian berada di posyandu Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Posyandu Balita di Kota Surabaya, yang berjumlah 2830 Posyandu Balita. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini yaitu 87 posyandu yang diwakili oleh 1 orang kader kriteria telah menjadi kader  minimal 2 
tahun, berperan aktif dan mengetahui semua kegiatan di posyandu sebagai key person dari Posyandu. 
Instrumen penelitian menggunakan kueisioner. Analisis data menggunakan uji regresi Logistik. Hasil 
penelitian menunjukkan capaian kinerja SKDN Posyandu dipengaruhi oleh understanding dan harnessing 
kader dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Posyandu. Rekomendasi penelitian yaitu pemberian pelatihan 
kader disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kader Posyandu Balita di Kota Surabaya dan perlu 
dukungan dari Kelurahan, Puskesmas dan tim pokjanal Posyandu untuk melakukan monitoring pada 
organisai Posyandu. 
Kata Kunci: proses pemberdayaan, kinerja Posyandu
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PENDAHULUAN 
 Secara garis besar tujuan Revitalisasi 
Posyandu meliputi (1) terselenggaranya 
kegiatan Posyandu secara rutin dan 
berkesinambungan; (2) tercapainya 
pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader 
melalui advokasi, orientasi, pelatihan atau 
penyegaran, dan (3) tercapainya pemantapan 
kelembagaan Posyandu. Revitalisasi Posyandu 
dikatakan berhasil apabila dapat mengembalikan 
fungsi utamanya sebagai lembaga masyarakat 
(Ismawati, Cahyo, 2010). 
 Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
menyebutkan bahwa jumlah Posyandu di Kota 
Surabaya semakin meningkat menjadi 2820 
posyandu pada tahun 2014. Hal ini juga diikuti 
dengan peningkatan pencapaian target Posyandu 
Purnama-Mandiri (PURI) menjadi 52,1 % pada 
tahun 2014. Perkembangan dan peningkatan 
mutu pelayanan Posyandu sangat dipengaruhi 
oleh peran serta masyarakat diantaranya adalah 
kader.  
 Laporan tahunan program gizi dinas 
kesehatan kota Surabaya tahun 2015 
menunjukkan bahwa terdapat penurunan 
capaian SKDN Posyandu Balita Kota Surabaya. 
Capaian tingkat jangkauan program (K/S) dari 
tahun 2013 sampai tahun 2014 menurun 
menjadi 82,29%. Capaian tingkat partisipasi 
masyarakat (D/S) pada tahun 2014 sebesar 
79,57%, belum dapat mencapai target renstra 
Kota Surabaya sebesar 80%. Hal ini juga terlihat 
pada capaian tingkat keberhasilan program 
(N/S) sebesar 55,67% (tahun 2014), dengan 
target 60%. 62 Puskesmas di Kota Surabaya, 
sebanyak 45 Puskesmas (73%) masih belum 
mencapai target K/S 100% pada tahun 2014, 
21 Puskesmas (34%) masih belum mencapai 
target D/S 80%, sebanyak 19 Puskesmas (30%) 
masih belum mencapai target N/D 63%, dan 
sebanyak 36 Puskesmas (58%) masih belum 
mencapai target N/S 60%. Tiap Puskesmas 
memiliki beberapa Posyandu di wilayah 
kerjanya. Tiap Posyandu dijalankan oleh 
minimal 5 orang kader. 
 Fungsi kader terhadap Posyandu  sangat 
besar yaitu mulai dari tahap perintisan 
Posyandu, penghubung dengan lembaga yang 
menunjang penyelenggaraan Posyandu, sebagai 
perencana pelaksana dan sebagai pembina serta 

sebagai penyuluh untuk memotivasi masyarakat 
yang dapat berperan serta dalam kegiatan 
Posyandu diwilayahnya (Naim, Umar, 2008). 
 Tujuan penelitian adalah mengetahui 
pengaruh proses pemberdayaan kader di 
Posyandu terhadap upaya peningkatan capaian 
kinerja indikator SKDN Posyandu Balita di Kota 
Surabaya. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah observasional 
analitik. Penelitian ini dilaksanakan tanpa 
memberikan perlakuan ataupun intervensi 
kepada respondennya. Penelitian ini 
menggunakan rancang bangun cross sectional. 
Pengambilan data dilaksanakan di Posyandu 
terpilih di wilayah Puskesmas Kota Surabaya 
pada bulan September sampai dengan Oktober 
2015.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 
Posyandu Balita di Kota Surabaya, yang 
berjumlah 2830 Posyandu Balita. Cara 
pengambilan sampel menggunakan rumus 
Hulley & Cummings. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini yaitu 87 posyandu yang diwakili 
oleh 1 orang kader kriteria telah menjadi kader  
minimal 2 tahun, berperan aktif dan 
mengetahui semua kegiatan di posyandu sebagai 
key person dari Posyandu tersebut sehingga 
jumlah responden sebanyak 87 orang. 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua 
yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. 
Variabel bebas penelitian adalah proses 
pemberdayaan masyarakat yang meliputi Proses 
awakening/penyadaran, Proses understanding/ 
pemahaman, Proses harnessing/ pemanfaatan, 
dan Proses using/pembiasaan. Variabel 
tergantung yang digunakan dalam penelitian 
adalah capaian kinerja Indikator SDKN 
Posyandu Balita yang meliputi Tingkat 
jangkauan program (K/S), Tingkat partisipasi 
masyarakat (D/S), dan Tingkat keberhasilan 
program (N/S). 

Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa kueisioner yang terlebih 
dahulu diuji validitas dan reliabilitas kuesioner. 
Teknik analisis data menggunakan uji regresi 
Logistik untuk dapat mengetahui pengaruh 
antara variabel bebas dengan variabel 
tergantung. Rekomendasi yang diberikan 
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berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) 
oleh Kepala Puskesmas, petugas Puskesmas, 
Ketua kader, anggota kader, dan pemegang 
program Posyandu pada Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya.  
 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Responden 

Kelompok umur key person terbanyak 
dalam penelitian ini adalah kelompok 46-55 
tahun (lansia awal) yaitu 56,3% dan terdapat 
34,5% responden berada pada kelompok umur 
36-45 tahun (dewasa akhir). Data tersebut 
menunjukkan bahwa mayoritas responden 
mempunyai umur diatas 36 tahun dengan 
prosentase sebesar 98,8%, sedangkan 
kelompok umur dibawah 36 tahun hanya 1 
orang atau sebesar 1,1%. Semakin bertambah 
umur seseorang maka semakin memiliki 
kematangan emosional, pengetahuan, dan 
pengalaman. 

Penggolongan jabatan kader berdasarkan 
peran kader dalam struktur organisasi di 
posyandu yaitu sebagai ketua, sekretaris, 
bendahara ataupun anggota. responden yang 
terbanyak adalah dengan jabatan sebagai ketua 
yaitu sebesar 71,3%  atau 62 orang. Responden 
yang paling sedikit adalah responden dengan 
jabatan sebagai bendahara yaitu hanya sebesar 
4,6% atau 4 orang. Berdasarkan kondisi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kader yang 
mengetahui seluruh kegiatan posyandu sebagai 
key person dalam posyandu tersebut mayoritas 
adalah ketua kader posyandu. 

Masa kerja responden terbanyak dalam 
penelitian ini adalah yang mempunyai masa 
kerja lebih dari 6  tahun dengan prosentase 
sebesar 78,1%, sedangkan kelompok masa kerja 
yang paling sedikit adalah pada responden 
dengan masa kerja 0 – 5 tahun yaitu hanya 19 
orang atau sebesar 21,6%. Berdasarkan data 
tersebut, dapat diketahui bahwa dengan masa 
kerja semakin lama diharapkan kader semakin 
memahami dan mengerti tentang pelaksanaan 
kegiatan di posyandu, sehingga dapat 
meningkatkan pelayanannya di posyandu. 
 
 

Persepsi Key Person terhadap Proses 
Pemberdayaan Posyandu Balita di Kota 
Surabaya 
 Proses pemberdayaan Posyandu Balita di 
Kota Surabaya meliputi Proses awakening/ 
penyadaran, Proses understanding/ pemahaman, 
Proses harnessing/ pemanfaatan, dan Proses 
using/pembiasaan. Persepsi responden terhadap 
proses awakening menunjukkan bahwa kader 
pernah mendapatkan awakening tentang 
penjelasan 5 meja pelayanan (50,6%),  fungsi 
posyandu (49,4%), kegiatan inovasi (62,1%) 
dan manfaat kegiatan Posyandu (48,3%). 
Kategorisasi proses awakening menurut persepsi 
dari 87 key person, 52,9% key person menyatakan 
proses awakening di posyandu balita Kota 
Surabaya cukup baik. Namun masih ada 6,9% 
key person yang menyatakan proses awakening 
masih kurang baik. 
 Persepsi key person terkait proses 
understanding yang telah dilaksanakan di 
Posyandu Balita Kota Surabaya menunjukkan 
85,1%  key person menyatakan bahwa kader 
memahami tata cara pelaksanaan kegiatan 
Posyandu dan fungsi Posyandu (77%). Namun 
47,1% key person menyatakan bahwa 
pemahaman kader tentang kegiatan UKBM dan 
pengelolaan administrasi Posyandu masih 
kurang. Kategrorisasi proses understanding 
menunjukkan mayoritas proses understanding di 
Posyandu Kota Surabaya sudah baik, namun 
26,4% (23 key person) mempersepsikan 
understanding di Posyandu Kota Surabaya masih 
cukup baik, sehingga perlu peningkatan 
pemahaman kader tentang pengelolaan 
Posyandu. 
 Persepsi key person terkait proses 
harnessing yang telah dilaksanakan di Posyandu 
Balita Kota Surabaya menunjukkan mayoritas 
key person berpersepsi tentang proses harnessing 
yang meliputi pendaftaran, penimbangan, 
pengisian KMS, dan kunjungan rumah telah 
dilakukan oleh kader. Namun proses harnessing 
masih jarang dilakukan pada penyuluhan 
(32,2%), pencatatan dan pelaporan (48,3%) 
serta memberikan solusi terhadap permasalahan 
kesehatan (52,9%).  
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Proses harnessing di Posyandu Balita Kota 
Surabaya telah berjalan baik (dinyatakan oleh 70 
key person dengan persentase 80,5%), 
 Persepsi key person terkait proses using 
yang telah dilaksanakan di Posyandu Balita Kota 
Surabaya menunjukkan mayoritas key person 
menyatakan bahwa proses using pada penerapan 
PHBS, pemantauan tumbuh kembang anak, 
memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
muncul di masyarakat telah dilakukan. Namun 
dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa 
proses using masih jarang dilakukan pada 
pengaturan menu seimbang di keluarga (54%  
key person) dan pemberian pengobatan dasar 
(48,3% key person). mayoritas key person 
menyatakan proses using yang dilakukan sudah 
baik yaitu sebesar 70,1%. Namun masih ada 
2,3% key person yang menyatakan bahwa using 
kader masih kurang baik. 
 Secara umum, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 79,3% key person 
menyatakan proses pemberdayaan yang 
dilakukan sudah baik dan 20,7% cukup baik. 
Dengan kondisi tersebut diharapkan pelayanan 
di Posyandu semakin baik, sehingga capaian 
kinerja Posyandu semakin baik. 
 
Kinerja Indikator SKDN Posyandu 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kinerja kader pada indikator SKDN dari 87 
Posyandu yang diambil sebagai sampel, 64,4% 
posyandu telah sesuai dengan target yang 
ditetapkan. Namun capaian pada indikator K/S 
masih kurang dari target (58 Posyandu). Data 
capaian indikator SKDN 87 Posyandu diperoleh 
informasi, 44 Posyandu mempunyai capaian 
kinerja kader pada indikator SKDN cukup baik 
(50,6%) dan 11 posyandu mempunyai capaian 
kinerja kader pada indikator SKDN baik 
(12,6%). Namun masih ada 32 Posyandu 
dengan hasil kinerja masih kurang (36,8%). 
 
Pengaruh Proses Pemberdayaan 
terhadap Kinerja 
 Faktor pemberdayaan memiliki 4 
indikator yaitu awakening, understanding, 
harnessing dan using akan diuji apakah memiliki 
pengaruh pada indikator variabel kinerja.  
Tabel 2 Hasil Uji Bivariabel antara Variabel 
Awakening, Understanding, Harnessing dan 

Using dengan Variabel Kinerja di Posyandu 
Balita Kota Surabaya Tahun 2015 

No Variabel Sig Risk Ratio 

1 Awakening 0,140 0,423 

2 Understandi
ng 

0,035 9,289 

3 Harnessing 0,012 0,233 

4 Using 0,186 0,490 

Keterangan : Signifikan =  (p<0,25) 
     Dari hasil seleksi kandidat antara faktor 
pemberdayaan dengan masing-masing 4 
(empat) variabelnya yaitu awakening, 
understanding, harnessing dan using terhadap 
variabel kinerja diperoleh hasil bahwa ada 4 
variabel yang dapat masuk ke uji multivariabel 
karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 

α=0,25 yaitu variabel Awakening (p=0,140), 
Understanding (p=0,035), harnessing 
(p=0,012) dan using (p=0,186) . Hasil 
pengujian dalam model adalah sebagai berikut: 
Tabel 3 Hasil Uji Multivariabel antara Variabel 
Awakening,Understanding, Harnessing, dan 
Using dengan Variabel Kinerja di Posyandu 
Balita Kota Surabaya Tahun 2015 

N
o 

Variabel 
Sig Risk Ratio 

1 Awakening 0,274 0,493 

2 Understanding 0,016 15,242 

3 Harnessing 0,004 1,143 

4 Using 0,517 1,669 

Keterangan : Signifikan =  (p<0,05) 
Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel 

understanding dan harnessing berpengaruh 
signifikan terhadap variabel kinerja indikator 
SKDN di Posyandu karena memiliki nilai 

signifikansi < α =0,05. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa dari keseluruhan variabel 
independen yang diduga mempengaruhi 
variabel kinerja yang paling berpengaruh 
signifikan adalah variabel understanding dengan 

p=0,016 < α =0,05.  
Nilai risk ratio terbesar yang diperoleh 

adalah 15,242 yang berarti understanding 
mempunyai peluang 15,242 kali dapat 
meningkatkan capaian kinerja indikator SKDN 
di Posyandu.  

Dari hasil signifikansi dapat disimpulkan 
bahwa understanding /pemahaman kader akan 
pengetahuan dan keterampilannya di Posyandu 
sangat penting karena dapat meningkatkan 
capaian kinerja indikator SKDN di Posyandu. 
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Sedangkan menurut persepsi dari key person 
proses awakening dan using pada pelaksanaan di 
Posyandu tidak berpengaruh terhadap kinerja. 
 
Isu Strategis dan Hasil FGD 

Secara statistik ada variabel dari proses 
pemberdayaan yang berpengaruh terhadap 
kinerja indikator SKDN Posyandu Balita di 
Kota Surabaya. Isu Strategis penelitian ini 
adalah capaian kinerja SKDN Posyandu 
dipengaruhi oleh understanding dan harnessing 
kader dalam setiap pelaksanaan kegiatan di 
Posyandu. 

Hasil FGD yang dilakukan pada Kepala 
Puskesmas, petugas Puskesmas, Ketua kader, 
anggota kader, dan pemegang program 
Posyandu pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
menunjukkan bahwa penyebab understanding 
dan harnessing mempengaruhi kinerja indikator 
SKDN Posyandu Balita di Kota Surabaya karena 
Understanding/pemahaman kader pada setiap 
kegiatan di Posyandu kurang merata dan 
Harnessing/pemanfaatan hasil pemahaman kader 
perlu dilaksanakan pada setiapkegiatan di 
Posyandu. Solusi yang diberikan adalah Perlu 
peningkatan understanding dan harnessing kader 
pada semua kegiatan di Posyandu dan 
memberikan motivasi kepada  kader agar 
mempunyai kemauan dalam meningkatkan 
kemampuan dan menerapkannya pada kegiatan 
di Posyandu. 
 
Rekomendasi 
Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil 
FGD adalah pemberian pelatihan kader harus 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 
kader Posyandu Balita di Kota Surabaya. 
Pelatihan dapat dilakukan pada saat pelaksanaan 
pembinaan oleh petugas puskesmas. Selain itu, 
perlu dukungan dari Kelurahan, Puskesmas dan 
tim pokjanal Posyandu untuk melakukan 
monitoring pada organisai Posyandu. 
 
PEMBAHASAN 

Pemberdayaan (empowerment) adalah 
proses mendorong individu dalam organisasi 
untuk menggunakan inisiatif,  kewenangan dan 
tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan 
(Sudarusman. E , 2004).  

Pemberdayaan merupakan salah satu cara 

untuk mewujudkan kemandirian, agar tidak 
terjadi ketergantungan. Pemberdayaan 
dilakukan oleh seluruh pihak yang dapat 
mendukung keberhasilan program. Hasil 
penelitian Sumaryadi (2005: 154-158) 
menyatakan telah terjadi ketergantungan 
budaya pada masyarakat miskin, dimana 
masyarakat miskin yang selama ini tidak banyak 
dilibatkan (diberdayakan) dalam pembangunan 
memiliki ketergantungan yang tinggi. 

Sumaryadi (2005) menyatakan bahwa 
pemberdayaan harus dilakukan secara terus-
menerus. Pemberdayaan yang dilakukan pada 
kader Posyandu Balita Kota Surabaya telah 
dilakukan secara terus menerus dan 
terintegrasi. Kader mendapatkan pembinaan 
tidak hanya dari petugas Puskesmas tetapi juga 
dari TP PKK, lintas sektor dan LSM. Banyak 
materi yang diberikan kepada kader agar kader 
dapat memahami dan menerapkan pada 
pelaksanaan kegiatan di Posyandu Balita.  

Pada penelitian ini diketahui bahwa 
proses understanding dan harnessing memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap capaian 
kinerja kader Posyandu Balita di Kota Surabaya. 
Semua kader Posyandu Balita yang telah 
mendapatkan pemahaman tentang Posyandu 
harus dapat menerapkannya pada kegiatan 
Posyandu Balita. 

Ife dan Tesoriero (2008) menyatakan 
bahwa pemberdayaan menekankan pentingnya 
suatu proses edukatif atau pembelajaran dalam 
melengkapi masyarakat untuk meningkatkan 
keberdayaan mereka, sehingga masyarakat 
memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, 
kosakata, dan keterampilan.  

Menurut Mathis (2006), kinerja 
dipengaruhi oleh perpaduan antara tingkat 
kemampuan yang dimiliki individu dalam suatu 
organisasi (pengetahuan, pemahaman, 
kemampuan dan keterampilan, kecakapan 
interpersonal dan tehnis), usaha dari setiap 
individu dalam suatu organisasi (motivasi 
individu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 
didukung oleh etika kerja, tingkat kehadiran 
dan rancangan tugas yang baik), serta dukungan 
organisasi (pemberian pelatihan dan 
pengembangan pada setiap individu, penyediaan 
sarana dan prasarana, penetapan standar 
kinerja, manajemen dalam hubungan antar 
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interpersonal dalam organisasi). Untuk 
mewujudkannya diperlukan individu yang 
berdaya, mempunyai kompetensi dan kemauan 
dalam mengaplikasikan pengetahuan yang 
dimiliki. 

Menurut Steers dan Potter (1987), 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 
: (1) kemampuan, kepribadian dan minat kerja; 
(2) Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan 
peran seseorang pekerja dan (3) Tingkat 
motivasi pekerja. Berdasarkan pendapat 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
pemberdayaan ditengarai juga dapat 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai, karena 
salah satu indikator pemberdayaan adalah 
kemampuan pegawai dalam menerima 
pendelegasian wewenang dari atasan dan 
motivasi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 
KESIMPULAN 

Mayoritas key person berpersepsi bahwa 
proses pemberdayaan Posyandu Balita di Kota 
Surabaya baik. Perkembangan proses 
pemberdayaan kader Posyandu Balita di Kota 
Surabaya telah menuju pada tahap 
pemanfaatan/harnessing. Untuk dapat dikatakan 
telah mencapai tahapan pembiasaaan/using, 
kader masih membutuhkan lebih banyak 
pembelajaran agar dapat meningkatkan 
kepercayaan dirinya, sehingga dapat 
menggunakan kemampuan yang dimiliki dalam 
kegiatan sehari-hari dan dapat melepaskan diri 
dari ketergantungan. Mayoritas capaian kinerja 
indikator SKDN Posyandu Balita di Kota 
Surabaya cukup baik. Namun capaian indikator 
K/S masih kurang dari target yang ditetapkan.  

Proses pemberdayaan Posyandu meliputi 
proses understanding dan harnessing berpengaruh 
signifikan terhadap peningkatan capaian kinerja 
indikator SKDN Posyandu Balita di Kota 
Surabaya. Rekomendasi yang diajukan sebagai 
upaya meningkatkan capaian kinerja indikator 
SKDN Posyandu Balita di Kota Surabaya yaitu 
pemberian pelatihan kader disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kemampuan kader Posyandu 
Balita di Kota Surabaya dan perlu dukungan dari 
Kelurahan, Puskesmas dan tim pokjanal 
Posyandu untuk melakukan monitoring pada 
organisai Posyandu. 
 

SARAN 
Saran yang diberikan berdasarkan 

kesimpulan penelitian untuk dinas kesehatan 
kota Surabaya adalah hendaknya melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan di 
Posyandu Balita. Perlu kontrol dari Kepala 
Puskesmas dengan mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas pada semua petugas 
Puskesmas sehingga dapat melakukan 
pembinaan ke Posyandu. Saran pada peneliti 
selanjutnya perlu penelitian lebih lanjut dengan 
menganalisa pembinaan Posyandu selain dari 
petugas Puskesmas dan untuk mengetahui 
tingkat motivasi kader Posyandu Balita di Kota 
Surabaya. 
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Abstract 
Background: As many as 45% (5health workers) in Public Health Center Kerek Tuban complain because they gets 
additional tasks which more than any other workers. This is because the health workers other health centers can not 
be entrusted with the additional task because the ability is lacking. 
Purpose: Addressing complaints to the workload of health workers were given the task of additional health centers 
with Workload Management. 
Method: use workload measurement subjectively, that is the workload based on complaints of health care workers 
who got an additional task. 
Results: Several factors affect the workload of health workers PHC Kerek is an additional task means extra 
responsibility more, a task they have to do include tasks that are physical and mental, organizational factors (PHC) 
and internal factors namely employees. The impact of excessive workload is the main duties are not performed 
optimally and the job is done half-heartedly. 
Conclusion: Complaints against the workload can be done through individual and organizational approaches with 
Workload Management. 
Keywords: Additional Tasks, Health Workers, ,Workload Management 

 
Abstrak 

Latar Belakang: Sebanyak 45%  (5 orang)   Puskesmas Kerek Kabupaten Tuban mengeluh karena 
mendapat tugas tambahan yang lebih banyak dari petugas yang lain. Hal ini karena petugas kesehatan 
puskesmas yang lain belum bisa diserahi tugas tambahan karena kemampuan yang kurang.  
Tujuan:Mengatasi keluhan terhadap beban kerja petugas kesehatan puskesmas yang mendapat tugas 
tambahan dengan Workload Management. 
Metode: menggunakan pengukuran beban kerja secara subyektif, yaitu beban  kerja berdasarkan keluhan 
dari petugas kesehatan yang mendapat tugas tambahan. 
Hasil:Beberapa faktor mempengaruhi beban kerja petugas kesehatan Puskesmas Kerek adalah tugas 
tambahan berarti tambahan tanggung jawab yang lebih banyak,tugas yang harus mereka lakukan meliputi 
tugas yang bersifat fisik dan mental, faktor organisasi (Puskesmas)dan faktor internal pegawai.Dampak 
beban kerja berlebih adalah tupoksi utama tidak dikerjakan dengan optimal dan pekerjaan dikerjakan 
dengan setengah hati. 
Kesimpulan:Keluhan terhadap beban kerja dapat dilakukan melalui pendekatan secara individual 
maupun organisasional dengan Workload Management.  
Kata Kunci:Tugas Tambahan, Petugas Kesehatan Puskesmas, Workload Management 
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PENDAHULUAN 
Dalam peran sebagai pelaksana 

pelayanan kesehatan di Puskesmas, tenaga 
kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi 
berdasarkan organisasi puskesmas.  Dengan  
jumlah tenaga terbatas sedangkan tugas harus 
dibagi habis, maka akan menimbulkan tugas 
tambahan yang terintegrasi ke dalam tupoksi 
masing-masing petugas. 

Pembagian tugas tambahan tentunya 
harus melihat kompetensi dan skill yang dimiliki 
tiap petugas. Sehingga pada akhirnya ada 
beberapa petugas yang mendapat banyak tugas 
tambahan, sementara petugas yang lain 
mendapat sedikit atau malah tidak mendapat 
tugas tambahan. 

Puskesmas Kerek Kabupaten Tuban 
memiliki 31 pegawai. Menurut status 
kepegawaiannya terdapat 22 PNS, 5 bidan PTT, 
dan 4 pegawai sukwan.  Dalam menjalankan 
perannya sebagai pelaksana pelayanan kesehatan 
di puskesmas, sebanyak 35% petugas (11 
orang)mendapat tugas tambahan.Petugas yang 
mendapat tugas tambahan di Puskesmas Kerek, 
sebanyak 45% (5 orang) mengeluh karena 
mendapat beban kerja yang lebih banyak dari 
petugas yang lain.  

Diantara 3 perawat (E, A dan S)  yang 
ada di puskesmas, 2 perawat yaitu E dan A 
mengeluh dengan beban kerjanya. Perawat E 
mengeluh karena dia memegang 4 tugas 
tambahan disamping harus bertanggung jawab 
sebagai kepala UGD yang harus siap 24 jam.  
Hal ini karena dia mendapat rumah dinas di 
dekat puskesmas, sedangkan  2 perawat yang 
lain tidak bisa membantu karena sakit. 

Perawat A mengeluh karena dia 
disamping  program UKS dan PHN, dia 
mendapat tanggung jawab menjadi bendahara 
operasional puskesmas. Tugas tambahan ini 
sebenarnya sudah dia jalani bertahun-tahun. 
Namun karena kondisi kesehatan perawat A 
sudah menurun sehingga sekarang dia merasa 
keberatan dengan tugas sebagai bendahara yang 
kadang menuntut dia ke dinas kesehatan di kota 
untuk konsultasi atau rapat. Sementara perawat 
S tidak dibebani dengan banyak tugas tambahan 
karena sakit. 

Ada 2 staf yang juga mengeluh, karena 
petugas pemegang program tidak mempunyai 

kemampuan mengetik di komputer dan 
mengerjakan SPJ maka mereka akhirnya 
mendapat tugas membantu pemegang program. 
Padahal mereka sudah merasa sibuk dengan 
tugas utama dan  tugas tambahan yang harus 
mereka selesaikan  

Petugas yang lain, pemegang program 
gizi, mengeluh karena harus menjadi bendahara 
BOK mulai awal tahun ini.  Kesibukannya 
sebagai ibu muda, dengan anak yang masih 
balita, suami yang bekerja jauh dari rumah dan  
sanak saudara juga jauh tempat tinggalnya. 
Disamping itu, akhir tahun kemarin terdapat 
kasus gizi buruk di puskesmas yang mendapat 
sorotan dari media. Semua ini membuat dia 
merasa berat dengan pekerjaannya.  

Keluhan petugas kesehatan mengenai 
beban kerja yang harus mereka kerjakan jika 
dibiarkan akan berakibat buruk baik bagi 
mereka sebagai individu maupun puskesmas 
sebagai organisasi. 
 
Masalah 

Sebanyak 45% petugas puskesmas yang 
mendapat tugas tambahan mengeluhkan beban 
kerja mereka, sementara petugas kesehatan 
puskesmas yang lain belum bisa diserahi tugas 
tambahan karena kemampuan yang kurang.  
 
Tujuan 

Mengatasikeluhan terhadap beban kerja 
petugas kesehatan puskesmas yang mendapat 
tugas tambahan dengan Workload Management. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Beban Kerja 

Banyakahli yang telah mengemukakan 
definisi beban kerja sehingga terdapat 
beberapadefinisi yang berbeda mengenai beban 
kerja. Gopher &Doncin dalam Cain (2004) 
mengemukakan “Workload may be viewed asthe 
difference between the capacities of the information 
processing system that are required for task 
performance tosatisfy performance expectations and 
the capacity available at any given time” (beban 
kerja adalah perbedaan antara kapasitas sistem 
pengolahan informasi yang diharapkan dalam 
menjalankan tugasnya untuk menghasilkan 
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kinerja yang memuaskan dengan kapasitas yang 
ada setiap waktu). 

O‟Donnell & Eggemeier dalam Guhe et 
al (2005) menjelaskan bahwa workload is the 
portion of the operator's limited capacity required to 
perform a particular task (beban kerja adalah 
bagian dari kapasitas pekerja yangjumlahnya 
terbatas, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 
suatu tugas/pekerjaan).Webster dalam Lysaght, 
et al. (1989) mendefinisikan beban kerja 
sebagai: 
1. amount of work or of working time expected from 

assigned to an employee(jumlah pekerjaan atau 
waktu bekerja yang diharapkan 
dari/diberikan kepada pekerja) 

2. the total amount of work to be performed by a 
department or orther group of workers in a period 
of time(total jumlah pekerjaan yang harus 
diselesaikan oleh suatu departemen atau 
kelompok pekerja dalam suatu periode 
waktu tertentu) 

Berdasarkan definisi diatas, Lysaght, et al. 
(1989) membagi tiga kategori besar dari 
definisibeban kerja, yaitu amount of work and 
number of things to do,time and the particular aspect 
of time one is concerened with, andthe subjectif 
psychological experiences of the human operator 

Dalam Kepmenpan no 
75/M.PAN/7/2004 beban kerja adalah 
sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang 
harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 
Sedangkan pengertian beban kerja menurut 
PERMENDAGRI no.12/2008 , “Beban kerja 
adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul 
oleh suatu jabatan atauunit organisasi dan 
merupakan hasil kali antara volume kerja dan 
norma waktu”. 

Groenewegen dan Hutten(1991) 
membedakan beban kerja menjadi 2  macam 
yaitu  : 

1. Beban kerja obyektif adalah keseluruhan 
waktu yang dipakai atau jumlah aktivitas 
yang dilakukan  

2. Beban kerja subyektif adalah ukuran yang 
dipakai seseorang terhadap pertanyaan 
tentang beban kerja yang diajukan, tentang 
perasaan kelebihan jam kerja, ukuran dan 
tekanan pekerjaan dan kepuasan kerja. 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Keluhan Terhadap Beban Kerja 

Schultz dan Schultz mengemukakan 
beberapa faktor yang mempengaruhi beban 
kerja adalah: time pressure (tekanan waktu), 
jadwal kerja atau jam kerja, role ambiguity dan 
role conflict, kebisingan, information overload, 
temperature extremes atau heat overload, repetitive 
action, aspek ergonomi dalam lay out tempat 
kerja. Sedang James L Gibson berpendapat 
bahwa ada 2 hal yang dapat mempengaruhi 
beban kerja, yaitu tanggung jawab dan harga 
diri (self-esteem). 

Rodahl (1989) dan Manuaba (2000), 
menyatakan bahwa beban kerja dipengaruhi 
faktor-faktor sebagai berikut :  
1. Faktor eksternal yaitu beban yang berasal 

dari luar tubuh pekerja, seperti Tugas-tugas 
yang dilakukan yang bersifat fisik dan 
mental, organisasi kerja, dan Lingkungan 
kerja. Ketiga aspek ini disebut wring 
stresor.  

2. Faktor internal, adalah faktor yang berasal 
dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban 
kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut strain, 
berat ringannya strain dapat dinilai baik 
secara objektif maupun subjektif. 

 
Pengukuran Beban Kerja 

Menurut Eggemeier, Wilson, et al 
dalam Cain (2004), tehnik pengukuran beban 
kerja terbagi dalam tiga kategori besar yaitu:  
1. Pengukuran Subyektif (Self-assessment or 

subjective Rating scales) 
yakni pengukuran yang didasarkan kepada 
penilaian dan pelaporan oleh pekerja 
terhadap beban kerja yang dirasakannya 
dalam menyelesaikan suatu tugas. 
Pengukuran jenis ini pada umumnya 
menggunakan skala penilaian (rating 
scale).Beberapa jenis pengukuran ini adalah 
Overall Workload, Modified CoopOver-Harper or 
Bedford scales, SWAT dan NASA  Task Load 
Index (TLX). 
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2. Pengukuran Kinerja (Performance 
measures, including subdivisions of primary and 
secondary task measures) 
yaitu pengukuran yang diperoleh melalui 
pengamatan terhadap aspek-aspek 
perilaku/aktivitas yang ditampilkan oleh 
pekerja. Salah satu jenis dalam pengukuran 
kinerja adalah pengukuran yang diukur 
berdasarkan waktu. Pengukuran kinerja 
dengan menggunakan waktu merupakan 
suatu metode untuk mengetahui waktu 
penyelesaian suatu pekerjaan yang 
dikerjakan oleh pekerja yang memiliki 
kualifikasi tertentu, di dalam suasana kerja 
yang telah ditentukan serta dikerjakan 
dengan suatu tempo kerja tertentu 
(Whitmore, 1987).Contohnya  Multiple 
Resource Theory (Wickens 1992). 

3. Pengukuran fisiologis (Psychophysiological 
measures)  
yaitu pengukuran yang mengukur tingkat 
beban kerja dengan mengetahui beberapa 
aspek dari respon fisiologis pekerja sewaktu 
menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan 
tertentu. Prinsip pengukuran ini adalah 
bersifat objektif dari sisi pekerja yang 
dilakukan biasanya pada refleks pupil, 
pergerakan mata, aktivitas otot dan respon-
respon tubuh lainnya. Contohnya dengan 
metode Galvanic Skin Response. 

 
Dampak Beban Kerja Berlebih 

Menurut Dessler (2009), tekanan 
akibat pekerjaan menimbulkan konsekuaensi, 
yaitu : 
1. Bagi karyawan :  

stres, kecemasan, depresi, kemarahan, 
berbagai konsekuensi fisik, seperti penyakit 
kardiovaskular, sakit kepala, dan kecelakaan 

2. Bagi organisasi :  
pengurangan kuantitas dan kualitas kinerja 
pekerjaan, meningkatnya absen, 
meningkatnya pergantian karyawan dan 
meningkatkan keluhan dan biaya perawatan 
kesehatan 

Menempatkan individu dengan dua jabatan atau 
bertanggungjawab melebihi job description, akan 
menjadikan individu itu melebihi beban kerja 
yang dapat menjadikan stres. Beban kerja yang 
terlalu berlebihan akan mengakibatkan stres 

kerja baik fisik maupun psikis dan reaksi-reaksi 
emosionalSedangkan pada beban kerja yang 
terlalu sedikit dimana pekerjaan yang dilakukan 
karena pengulangan gerak yang menimbulkan 
kebosanan.  
 
Manajemen Beban Kerja (Workload 
Management) 

Menurut Samra, Ghain dan Blisker 
(2012), manajemen beban kerja ada di dalam 
lingkungan kerja dimana tugas dan 
tanggungjawab dapat diselesaikan dengan baik 
sesuai dengan waktu yang ada (Workload 
management as present in a work environment where 
tasks and responsibilities can be accomplished 
successfully within the time available). 

Menurut Sapiens Analytic, workload 
management adalah proses pendistribusian beban 
kerja kepada pekerja  mempunyai kemampuan 
untuk mencapai kinerja dan produktifitas yang 
optimal (Workload management is the process of 
effective workload distribution which is crafted to 
enable the employees to achieve optimal performance 
and productivity levels). Keseimbangan pembagian 
beban kerja akan membantu manajemen 
organisasi meningkatkan produktifitas kerja. 

Manajemen beban kerja menjadi sangat 
penting karena terdapat hubungan yang unik 
antara tuntutan pekerjaan, tuntutan intelektual  
dan kepuasan kerja.Tuntutan pekerjaan 
mengurangi kepuasan kerja, dimana tuntutan 
intelektual atau kebebasan membuat keputusan, 
meningkatkan kepuasan kerja. Meskipun ada  
tuntutan yang tinggi, jika pegawai memiliki 
kebebasan membuat keputusan maka mereka 
akan berkembang dengan pesat. Mempunyai 
wewenang yang tinggi dalam membuat 
keputusan juga akan pat mengembangkan  
perilaku pembelajaran dan pengalaman. 

Penelitian oleh Dhini (2010) 
mendapatkan hasil bahwa tidak ada bentuk 
pengaruhbeban kerja terhadap stres kerja, yang 
berartisemakin tinggi beban kerja, stres kerja 
yangdirasakan dapat tinggi ataupun 
rendah.Begitupun juga sebaliknya semakin 
kecilbeban kerja yang ditanggung, stres kerja 
yangdirasakan dapat tinggi ataupun rendah. 
 Samra, Ghain dan Blisker (2012) 
membagi 4 kategori dalam workload management 
yaitu (1) norma, nilai dan praktek di lingkungan 
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kerja; (2) mengadakan pelatihan dan 
pengembangan; (3) pendekatan dengan strategi 
komunikasi; (4) kebijakan yang bersifat formal 
dan program-program. 
Menurut Dessler (2009) , langkah lainnya yaitu: 
1. Mengurangi konflik pribadi di pekerjaan. 
2. Memiliki komunikasi terbuka antara 

manjemen dan karyawan,  
3. Memastikan orang yang memegang 

pekerjaan efektif itu fit  
4. Memberikan lebih banyak kendali atas 

pekerjaan mereka kepada karyawan. 
5. Memberikan program bantuan karyawan 

termasuk konseling professional. 
 Terdapat 2 pendekatan yang tepat 
dalam mengelola beban kerja,  yaitu pendekatan 
individu dan pendekatanorganisasi. 
1. Pendekatan Individual 

Seorang karyawan dapat berusaha sendiri 
untuk mcngurangi level stresnya.Strategi 
yang bersifat individual yang cukup efektif 
yaitu; pengelolaan waktu, latihan fisik, 
latihan relaksasi, dan dukungan sosial.  

2. Pendekatan Organisasional 
Beberapa penyebab stres adalah tuntutan 
dari tugas dan peran serta struktur organisasi 
yang scmuanya dikendalikan oleh 
manajemen, schingga faktor-faktor itu dapat 
diubah. Deteksi dini dan pencegahan 
masalah stres kerja dapat dilakukan dengan 
cara:  
a. Melakukan monitor kepuasan dan 

kesehatan staf secara teratur;  
b. Memberikan informasi kepada pekerja, 

kepada siapa ia harus berbicara tentang 
masalah pekerjaan yang dialaminya.  

c. Memberikan informasi kepada pekerja 
di mana tempat ia meminta bantuan 
profesional ketika mereka mengalami 
kesulitan yang nyata.  

 Manfaat workload management: 
1. Mengurangi stress dan kelelahan 

pekerja 
2. Menurunkan kesalahan akibat kerja, 

kecelakaan atau terluka 
3. Meningkatkan pekerja yang bertahan di 

organisasi 
4. Membuat pekerjaan terasa 

menyenangkan 
 

PEMBAHASAN 
Pada jurnal ini, menggunakan 

pengukuran beban kerja secara subyektif, yaitu 
beban  kerja berdasarkan keluhan dari petugas 
kesehatan yang mendapat tugas tambahan. 
Faktor Yang Mempengaruhi Keluhan 
Terhadap Beban Kerja 

Dari berbagai macam faktor-faktor yang 
menyebabkan beban kerja pegawai, maka dapat 
di ambil kesimpulan bahwa faktor yang 
mempengaruhi beban kerja petugas kesehatan 
Puskesmas Kerek adalah : 
1. Tugas tambahan di luar tugas pokok 

mereka, yang berarti mereka mendapat 
tanggung jawab yang lebih banyak. 

2. Tugas yang harus mereka lakukan meliputi 
tugas yang bersifat fisik dan mental, seperti 
pada perawat E yang sering menolong 
pasien kecelakaan ataupun sakit di luar jam 
kerjadan mendampingi pasien ke rumah 
sakit saat pasien harus dirujuk. Begitu juga 
pada staf yang merangkap menjadi sopir 
dan administrasi, karena pemegang 
program tidak bisa mengetik di computer 
maka dia kadang harus membantu 
pemegang program baik membuat SPJ atau 
tugas lainnya. Sementara disaat yang sama 
dia harus mengantar pasien, mengambil 
obat, mengantar posyandu dan lain-
lainnya, sehingga kadang dia merasa beban 
kerjanya menjadi berat.   

3. Faktor organisasi yaitu tidak adanya tugas 
giliran jaga UGD membuat perawat E 
merasa beban kerjanya lebih berat.  

4. Pada petugas gizi, faktor internal 
berpengaruh besar atas beban kerja yang 
dia rasakan (jauh dari suami dan keluarga, 
memiliki anak balita, adanya masalah di 
program gizi yang menjadi tupoksinya) 

 
Dampak Beban Kerja Berlebih 

Beban kerja yang dirasakan oleh 
sebagian petugas kesehatan menyebabkan 
keluhan dari 45%  petugas yang mendapat tugas 
tambahan yang mengakibatkan : 
1. Perawat E jarang sekali masuk BP untuk 

menjalankan tupoksinya karena disibukkan 
dengan tugas yang lain. Sehingga BP sering 
dipegang oleh bidan magang yang kurang 
berpengalaman. 
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2. Perawat A hanya masuk jika ada pekerjaan 
(karena dia merasa dulu sering kerja 
lembur dan sekarang kondisi dia sudah 
sakit-sakitan). 

3. Petugas gizi mengerjakan tugas tambahan 
dengan setengah hati (mengerjakan dengan 
didampingi oleh petugas lain) 

 
Mengatasi Keluhan Beban Kerja dengan 
Workload Management 

Keluhan dari petugas yang mendapat  
tugas tambahan jika dibiarkan bisa menyebabkan 
timbulnya stress kerja yang akan merugikan 
bagi mereka sendiri dan tentunya bagi 
puskesmas sebagai organisasi. Untuk itu harus 
dicarikan jalan keluar agar mereka tidak merasa 
beban kerjanya terlalu berat. Penambahan 
tenaga untuk saat ini masih belum ada, sehingga  
kepala puskesmas sebagai pimpinan harus 
menggunakan SDM yang ada untuk 
menyelesaikan tugas-tugas dalam pelaksanaan 
pelayanan kesehatan. 

Dalam jurnal ini, penulis memadukan 
workload management dari beberapa penulis yaitu 
dari Samra, Ghain dan Blisker (2012) dan 
Dessler (2009). Dalam mengatasi keluhan 
akibat beban kerja bagi petugas Puskesmas 
Kerek, dilakukan 2 pendekatan yaitu : 
1. Pendekatan individual 

Pegawai sebagai seorang individu 
menyikapi beban kerja yang dirasakan 
berbeda-beda. hal ini berkaitan dengan 
adanya pemahaman, penghayatan, 
pengalaman serta kemampuan tiap 
individu yang berbeda tentang beban kerja.  
a. Pengelolahan waktu : masuk dan 

pulang kerja sesuai waktu, membuat 
rencana kegiatan/agenda setiap hari, 
apa target hari ini yang harus tercapai, 
menjadwal kegiatan di luar dan di 
dalam gedung. 

b. Latihan Fisik : olahraga sebelum 
berangkat kerja sehingga fisik bugar 

c. Latiha relaksasi : di kantor tidak hanya 
berkutat dengan kerja tapi ada waktu 
untuk relaksasi  

d. Dukungan sosial : bekerjasama 
dengan petugas yang lain, mengikuti 
kegiatan social bersama pegawai yang 
lain, ikut memberi dukungan dan 

membantu  jika ada teman yang  
butuh bantuan 

2. Pendekatan organisasional (menurut 
Samra, Ghain dan Blisker, 2012) 
Kepala puskesmas sebagai pimpinan 
organisasi menggunakan  pendekatan 
dengan workload management sebagai 
berikut,  

1. Masuk dan pulang kerja sesuai waktu 
yang telah ditentukan yaitu masuk jam 
07.00 dan pulang jam 14.00. 

2. Untuk UGD, jika ada kecelakaan atau 
pasien diluar jam kerja, bisa meminta 
bantuan kepada perawat yang lain 
(perawat pustu). 

3. Memberi kelonggaran kepada perawat 
E untuk datang terlambat jika pada 
malam harinya disibukkan oleh pasien 
UGD. 

4. Merancang program pelatihan 
komputer bagi petugas yang  
kemampuan mengetik di 
komputernya masih kurang  

5. Memberi pelatihan kepada petugas 
yang muda dan lebih junior 
(didampingi petugas senior) untuk 
mulai belajar mengerjakan tugas 
tambahan contohnya sebagai 
bendahara operasional 

6. Mereview job diskripsi masing-
masing petugas kesehatan, dan 
menugaskan kepada mereka untuk 
bekerja sesuai dengan job 
diskripsinya.  

7. Membuat prosedur (dalam 
pembuatannya melibatkan petugas 
yang bersangkutan) tentang pekerjaan 
rutin di puskesmas. Jika petugas harus 
lembur mengerjakan tugas di 
puskesmas maka disediakan konsumsi 
sehingga petugas merasa diperhatikan.  

8. Dalam lokakarya mini yang diadakan 
setiap bulan, bukan hanya membahas 
masalah program yang bersifat formal 
tapi juga membahas hal-hal yang 
menjadi masalah  internal. 

9. Selalu berkomunikasi dengan staf dan 
memberi kepercayaan atas tugas yang 
harus mereka selesaikan, tentunya 
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dengan terus memonitor pekerjaan 
mereka. 

10. Memberi dukungan dan motivasi 
bahwa mereka sanggup mengerjakan 
tugas yang sudah diberikan kepada 
mereka. 

11. Mengakui dan menghargai kerja staf    
 
Kesimpulan dan Saran 
1. Banyaknya program puskesmas yang harus 

diselesaikan, SDM yang terbatas dan 
kemampuan  individu yang berbeda-beda 
menyebabkan sebagian petugas kesehatan 
mendapat tugas tambahan disamping 
tupoksinya. Akibatnya beban kerja pada 
sebagian petugas menjadi lebih berat.  

2. Beban kerja bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, depresi, kualitas dan kuantitas 
pekerjaan menurun, dan meningkatkan 
keluhan pekerja. 

3. Keluhan terhadap beban kerja dapat 
dilakukan melalui pendekatan secara 
individual maupun organisasional dengan 
Workload Management 

4. Manfaat workload management :  mengurangi 
stress dan kelelahan pekerja; menurunkan 
kesalahan akibat kerja, kecelakaan atau 
terluka; meningkatkan pekerja yang 
bertahan di organisasi; membuat pekerjaan 
terasa menyenangkan. 
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DAN PERSEPSI KESEHATAN LANSIA DI DAERAH PESISIR KOTA SURABAYA 
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Abstract 

Being old is a natural phenomenon as a result of the aging process. A person to stay healthy until old age, since 
young need to get used to a healthy lifestyle Healthy lifestyle this should have been done at a young age so that when 
entering the elderly person can live his life happy, avoid many health problems that eventually can lead a life with 
health optimal. This study aims to describe the lifestyle and perception of health of the elderly in the coastal area of 
Surabaya.  
study design Using descriptive correlative, which aims to identify the relationship between lifestyle with advanced 
perception of the health of the elderly in the coastal area of Surabaya. Number of samples 89 and to determine the 
relationship between the independent and dependent variables used data analysis with univariate and bivariate. 
The result showed that the lifestyle profile of elderly in the coastal area of Surabaya more than half (55%) had a 
poor lifestyle. health perception of elderly people in the coastal area of Surabaya more than half (58%) have a 
perception of good health. Statistical analysis states there is a relationship between profiles lifestyle and perception of 
health of the elderly in the coastal area of Surabaya with a P value of 0.00 value. 
Implications of the findings that the man is expected to manage a good lifestyle actively in outreach activities to be 
undertaken by the Department of Health of Surabaya. Health Department Surabaya City  in order to create a policy 
to increase counseling related to lifestyle and the importance of elderly health coaching programs to implement 
communication, information and education related to those programs. 
Keywords: Lifestyle, Perception, Elderly 
 

ABSTRAK 
Menjadi tua merupakan suatu fenomena alamiah sebagai akibat proses menua. Seseorang agar  tetap 
sehat sampai tua, sejak muda perlu membiasakan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini semestinya 
sudah dilakukan sejak masih muda sehingga ketika memasuki masa lansia seseorang dapat menjalani 
hidupnya dengan bahagia terhindar dari banyak masalah kesehatan sehingga akhirnya dapat menjalani 
hidup dengan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  gaya hidup dan 
persepsi kesehatan lansia di wilayah pesisir Surabaya 
Desain penelitian menggunakan deskriptif korelatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan 
antara gaya hidup dengan persepsi kesehatan para usila lanjut di daerah pesisir kota Surabaya.  Jumlah 
sampel 89 orang dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 
digunakan analisis data dengan uji  univariat, dan bivariat. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa profil gaya hidup lansia di wilayah pesisir Surabaya lebih dari 
separuhnya (55 %) memiliki gaya hidup kurang baik dan persepsi kesehatan lansia di wilayah pesisir 
Surabaya lebih dari separuhnya (58 %) memiliki persepsi tentang kesehatan baik. Analisa statistik 
menyatakan ada hubungan antara profil gaya hidup dan persepsi kesehatan lansia di wilayah pesisir 
Surabaya dengan nilai P value 0,00. 
Implikasi hasil penelitian bahwa Lansia diharapkan dapat mengelola gaya hidup yang baik dengan aktip 
pada kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan oleh Dinas kesehatan kota Surabaya. Dinas Kesehatan 
Kota Surabaya agar membuat kebijakan untuk peningkatan penyuluhan yang terkait dengan gaya hidup 
dan pentingnya program pembinaan kesehatan usia lanjut dengan melaksanakan komunikasi, informasi 
dan edukasi terkait program-program tersebut. 
Kata Kunci : Gaya Hidup, Persepsi, Usia Lanjut 
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Pendahuluan 
Menjadi tua merupakan suatu fenomena 

alamiah sebagai akibat proses menua. Fenomena 
ini bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu 
keadaan yang wajar yang bersifat universal. 
Proses menua bersifat regresif dan mencakup 
proses organobiologis, psikologik serta 
sosiobudaya. Menjadi tua ditentukan secara 
genetik dan dipengaruhi oleh gaya hidup 
seseorang (Tamher, 2009). Menurut Bustan 
(2007), secara umum kondisi fisik seseorang 
yang telah memasuki masa lanjut usia 
mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa perubahan: (1) perubahan penampilan 
pada bagian wajah,  tangan, dan kulit, (2) 
perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem 
saraf: otak, isi perut: limpa, hati, (3) perubahan 
panca indra: penglihatan, pendengaran, 
penciuman, perasa, dan (4) perubahan motorik 
antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan di 
dalam bergerak. Perubahan-perubahan tersebut 
pada umumnya mengarah pada kemunduruan 
kesehatan fisik dan psikis yang secara umum 
akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan 
sehari-hari (Watson, 2003; Nugroho, 2008). 

Populasi penduduk lanjut usia (lansia) 
mengalami peningkatan termasuk di Indonesia 
yang awalnya hanya terjadi di negara maju. 
Peningkatan penduduk lansia ini disebabkan 
oleh karena meningkatnya umur harapan hidup 
dan peningkatan umur harapan hidup ini 
disebabkan oleh 3 hal yaitu: (1) kemajuan dalam 
bidang kesehatan, (2) meningkatnya sosial 
ekonomi dan (3) meningkatnya pengetahuan 
masyarakat (Nugroho (1995). Jika pemerintah 
dan berbagai program pembangunan tidak 
mengantisipasi keadaan ini maka keberadaan 
lansia akan menjadi bom waktu. Dengan 
meningkatnya jumlah lansia maka akan 
membutuhkan penanganan yang serius karena 
secara alamiah lansia itu mengalami 
kemunduran, baik secara fisik, biologi, maupun 
mentalnya. Menurunnya fungsi berbagai organ 
tubuh akan membuat lansia menjadi rentan 
terhadap penyakit yang bersifat akut atau 
kronis. Selain itu pada lansia juga sering terjadi 
ketergantungan fisik, tidak dapat lagi 
melakukan aktivitas sehari-hari sendiri oleh 
karena adanya penyakit. Adanya peningkatan 

jumlah lansia juga akan membuat masalah 
kesehatan yang dihadapi akan semakin kompleks 
terutama yang berkaitan dengan masalah 
penuaan. 

Peningkatan pertumbuhan penduduk 
lansia ini mulai dirasakan sejak tahun 2000 yaitu 
jumlah lansia 14,4 juta orang dengan 
peningkatan 7,18% dengan usia harapan hidup 
64,5 tahun, pada tahun 2006 jumlah lansia 19 
juta orang dengan peningkatan sekitar 8,9% 
dengan usia harapan hidup 66,2 tahun. Tahun  
2010 penduduk lansia diperkirakan sebanyak 
23,9 juta orang dengan peningkatan 9,7% 
dengan usia harapan hidup 67,4 tahun. Dan 
diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk 
lansia di Indonesia akan mencapai 28,8 juta 
orang dengan peningkatan sekitar 11,34% dan 
usia harapan hidup 71,1 tahun. Diperkirakan 
pada tahun 2020-2025 Indonesia akan berada di 
peringkat empat dunia di bawah Cina, India, 
dan Amerika Serikat (Nugroho, 2008).  

Seseorang agar  tetap sehat sampai tua, 
sejak muda perlu membiasakan gaya hidup 
sehat. Gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan 
mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang,  
melakukan aktivitas fisik/olahraga secara benar 
dan teratur dan tidak merokok. Gaya hidup 
sehat ini semestinya sudah dilakukan sejak masih 
muda sehingga ketika memasuki masa lansia 
seseorang dapat menjalani hidupnya dengan 
bahagia terhindar dari banyak masalah 
kesehatan. Demikian halnya dengan gaya hidup 
yang salah dapat memengaruhi kesehatan antara 
lain kurang minum air putih, kurang gerak, 
mengonsumsi makanan yang berkalori tinggi, 
kebiasaan istirahat yang tidak teratur dan 
kebiasaan merokok (Sediaoetama, 2004; 
Santoso, 2004; Darmojo, 1999). 

Menurut Syumanda (2009), melalui gaya 
hidup yang tidak baik dapat menimbulkan 
berbagai penyakit. Perubahan gaya hidup 
seperti konsumsi makanan cepat saji, pola 
makan yang tidak baik, kebiasaan merokok dan 
kurangnya aktivitas fisik, aktivitas fisik yang 
serba praktis merupakan salah satu pemicu 
untuk timbulnya penyakit berbahaya seperti 
Diabetes Mellitus, Tekanan Darah Tinggi 
(hipertensi), Penyakit Jantung dan Stroke. 

Secara individu pengaruh proses ketuaan 
menimbulkan berbagai masalah. Salah satu 
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permasalahan yang berkaitan dengan penduduk 
lansia adalah permasalahan kesehatan, sebab 
perjalanan penyakit pada lansia mempunyai ciri 
tersendiri yaitu bersifat menahun, semakin 
berat dan sering kambuh. Masalah kesehatan 
lansia sangat bervariasi, selain erat kaitannya 
dengan degeneratif juga secara progresif tubuh 
akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi, 
disamping itu juga dengan bertambahnya usia 
muncul masalah psikologis. Sejalan dengan 
bertambahnya umur, lansia sudah tidak 
produktif lagi, kemampuan fisik maupun 
mental mulai menurun, tidak mampu lagi 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih 
berat, memasuki masa pensiun, ditinggal mati 
pasangan, stress menghadapi kematian, depresi, 
munculnya berbagai macam penyakit dan 
lainlain (Darmojo, 1999; Maryam, 2008).  

Menurut WHO, gaya hidup kurang sehat 
dapat merupakan 1 dari 10 penyebab kematian 
dan kecacatan di dunia. Lebih dari dua juta 
kematian setiap tahunnya disebabkan oleh 
kurangnya bergerak atau kurang aktivitas fisik, 
hal ini karena kalori yang masuk tidak sebanding 
dengan kalori yang keluar sehingga makin lama 
makin banyak kalori yang menumpuk sehingga 
menjadi beban bagi tubuh dan tubuh menjadi 
terganggu yang kemudian menyebabkan 
kemunduran fisik yang pada akhirnya dapat 
menimbulkan berbagai penyakit, misalnya 
Diabetes Mellitus, Tekanan Darah Tinggi, 
Penyakit Jantung dan Stroke (Dennysantoso, 
2011).  

Beberapa hasil penelitian tentang gaya 
hidup dan persepsi lansia di indonesia antara 
lain Penelitian Anggraini (2008), yang 
dilaksanakan di Puskesmas Pekayon Jaya Kota 
Bekasi menunjukkan bahwa status kesehatan 
rendah pada lansia binaan puskesmas Pekayon 
Jaya sebesar 66,9%.  

Hasil analisis bivariat menunjukkan ada 
hubungan antara aktivitas fisik dengan status 
kesehatan (nilai p=0,004) dan kebiasaan 
istirahat dengan status kesehatan (nilai 
p=0,000). Berdasarkan hasil penelitian maka 
disarankan untuk meningkatkan pengetahuan 
lansia mengenai gaya hidup dan dampak 
terhadap status kesehatan melalui promosi 
kesehatan di wilayah binaan Puskesmas Pekayon 
Jaya Kota Bekasi (Anggraini, 1999).  

Penelitian yang dilakukan di Malang oleh 
Indarwati ( 2006) tentang Peran Perawat Dalam 
Upaya Membantu Mempertahankan Status 
Kesehatan Lansia Dinoyo Malang memberikan 
gambaran bahwa status kesehatan lansia 
didapatkan 10% status kesehatan lansia baik, 
83,3% status kesehatan lansia cukup dan 6,7% 
status kesehatan lansia kurang. Secara 
keseluruhan hasil penelitian menjelaskan bahwa 
perlunya memberikan informasi tentang 
kesehatan (Bustan, 2007). Menurut hasil 
penelitian yang dilakukan Anna (2007) di 27 
propinsi di Indonesia didapatkan hasil 
persentase lansia perempun (53,0%) lebih besar 
dari persentase lansia lakilaki (47%). Tetapi 
persentase lansia yang sakit lebih banyak pada 
lansia laki-laki daripada lansia perempuan. 
Sebagian besar lansia mengakui tidak mengalami 
gangguan kesehatan selama 1 minggu terakhir 
sebelum pengambilan data dan hanya 27,5% 
lansia yang mempunyai keluhan kesehatan 
seperti batuk, pilek, panas dan sakit kepala 
berulang yang sampai mengganggu aktivitas 
sehari-hari.  

Untuk menghasilkan penduduk lanjut 
usia yang sehat tidaklah muda dan memerlukan 
kerja sama para pihak, antara lain: lansia itu 
sendiri, keluarga, masyarakat, pemerintah, 
organisasi dan pemerhati kesejahteraan serta 
profesi dibidang kesehatan yang lebih penting 
adalah peran aktif dari lansia sendiri dan 
keluarga dalam melaksanakan gaya hidup sehat. 
Seiring dengan semakin meningkatnya populasi 
lansia, pemerintah telah merumuskan berbagai 
kebijakan. Pelayanan kesehatan di tingkat 
masyarakat adalah Posyandu lansia, pelayanan 
kesehatan lansia tingkat dasar adalah Puskesmas, 
dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah 
Rumah Sakit (Watson, 2003; Wirakusumah, 
2002).  

Tujuan Penelitian 
Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan  gaya hidup dan persepsi 
kesehatan lansia di wilayah pesisir Surabaya. 
Tujuan Khusus 
1. Mengidentifikasi profil gaya hidup lansia di 

wilayah pesisir Surabaya 
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2. Mengidentifikasi persepsi kesehatan lansia 
di wilayah pesisir Surabaya 

3. Menganalisis hubungan antara profil gaya 
hidup dan persepsi kesehatan lansia di 
wilayah pesisir Surabaya 

 

Metodologi Penelitian 
Desain yang di pakai pada penelitian ini 

adalah observasi dengan teknik crosecsional, 
dimana faktor profil dan persepsi kesehatan 
para lansia di Surabaya, dilakukan sesaat dalam 
satu kali waktu dan tidak  ada  follow up. 
Penelitian dilakukan di komunitas  wilayah 
pesisir, sub urban pinggiran surabaya, alasan 
pemilihan lokasi penelitian di dikomunitas dan 
panti wreda adalah untuk mewakili perwakilan 
lansia baik di masyarakat wilayah pesisir.  

Populasi dalam penelitian ini adalah para 
lansia didaerah pesisir kota surabaya dalam 
rentang bulan september sampai dengan 
Desember 2015. Hal ini  sesuai dengan 
pendapat Arikunto (2002), yang menyatakan 
bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 
penelitian, yaitu elemen-elemen yang ada dalam 
wilayah penelitian. Populasi pada penelitian 
sejumlah 89 orang usila di kota surabaya.  
Sampel dalam penelitian ini adalah 170 orang, 
yang diambil secara probability sampling dengan 
teknik systematic random sampling, dimana semua 
unsur yang ada dipopulasi mempunyai peluang 
yang sama untuk terambil sebagai sampel 
mewakili populasinya sesuai dengan jumlah 
lansia pada masing-masing tempat (pinggiran 
kota, daerah urban dan panti wreda). Jumlah 
sampel yang diambil 89 orang  
Variabel pada penelitian ini ada dua yaitu profil 
hidup lansia sebagai variabel independen dan 
persepsi lansia di kota Surabaya sebagai variabel 
dependen. Dari kedua variabel ini akan 
dihubungkan untuk mengetahui hubungan 
antara variabel satu dengan lainnya. 

Instrumen pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner 
terstruktur yang dikembangkan berdasarkan 
kisi-kisi komponen data demografi, Profil gaya 
hidup dan persepsi para usia lanjut di Kota 
Surabaya.    
 
 

Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Responden 

N0 Karakteristik responden 
frek
uens

i 

Persen
tas 
(%) 

1 
 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 
37 
52 

 
41,6 
58,4 

2 Usia 

- 50 – 55 tahun 

- 56 – 60 tahun 

- 61 – 65 tahun 

- 66 – 70 tahun 

- 71 - 75 tahun 

- > 75 tahun 

 
6 

38 
24 
9 
6 
6 

 
6,7 

42,7 
27 

10,1 
6,7 
6,7 

3 Riwayat pendidikan 

- Tidak sekolah 

- SD 

- SMP 

- SMA 

- PT 

 
 16 
53 
10 
8 
2 

 
18 

59,6 
11,2 

9 
2,2 

4 Suku 

- Jawa 

- Madura 

- lainnya 

 
68 
20 
1 

 
76,4 
22,5 
1,1 

5 Pekerjaan terakhir 

- tidak bekerja 

- buruh pabrik 

- purnwirawan 

- nelayan 

- wiraswasta 

- ibu rumah tangga 

- swasta 

 
42 
2 
1 

22 
7 

11 
4 

 
47,2 
2,2 
1,1 

24,7 
7,9 

12,4 
4,5 

6 Riwayat penyakit 

- sehat 

- katarak 

- kencing manis 

- asam urat 

- rematik 

- kolesterol 

- asma 

- TBC 

- lainnya 

 
12 
43 
7 

13 
3 
2 
2 
2 
5 

 
13,4 
48,3 
7,9 

14,6 
3,4 
2,2 
2,2 
2,2 
5,6 

7 Tingkat aktivitas 

- ringan 

- sedang 

- berat 

 
43 
42 
4 

 
48,3 
47,2 
4,5 

8 Pola makan 

- 1 x sehari 

- 1-2 x sehari 

- >3 x sehari 

 
6 

76 
7 

 
6,7 

85,4 
7,9 

9 Asupan nutrisi lain 

- Air putih/mineral 

- Susu 

 
83 
5 
1 

 
93,3 
5,6 
1,1 
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- lainnya 

10 Status perkawinan 

- belum kawin 

- kawin 

- janda/duda 

 
3 

64 
22 

 
3,4 

71,9 
24,7 

 
2. Gaya hidup usila  

No Gaya hidup Frequency Percent 

1 kurang baik 49 55.1 

2 baik 40 44.9 

 Total 89 100.0 

 
Berdasarkan tabel 5.8 karakteristik 

responden berdasarkan gaya hidup usila 
dikota surabaya gaya hidup kurang baik 49 
orang (55,1%), gaya hidup baik 40 orang 
(44,9 %). 

 
3. Hubungan antara gaya hidup dengan 

Persepsi kesehatan usila 

Gaya 
hidup 

Persepsi kesehatan Total 
 

OR 
(95 

% CI) 

p 
valu

e 
kurang baik 

n % n % n % 

Kurang 25 51 24 49 49 100 2,431 
(1,01

0-
5,849

) 

0,04
6 
 

Baik 12 30 28 70 40 100 

Total 37 52 98 89 
10
0 

100 

 
Pembahasan 

Penelitian ini dirancang untuk 
memberikan gambaran, interpretasi, dan 
mengungkap gaya hidup dan persepsi kesehatan 
para usila lanjut di pesisir kota surabaya. 
Interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan 
membandingkan hasil penelitian dengan 
tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang 
relevan.  

 
1. Gaya Hidup Usila 

Secara umum hasil penelitian tentang 
gaya hidup para usila di daerah pesisir kota 
Surabaya   hampir separuhnya adalah tergolong 
memiliki gaya hidup kurang baik (49 %).  
Temuan penelitian ini adalah sebagai gambaran 
bahwa masyarakat usila belum menampakan 
gaya hidup yang sehat. 

Pola makan perlu diperhatikan karena 
pola makan yang tidak baik akan menimbulkan 
beberapa penyakit. Dalam hal ini pola makan 
pada lansia sebagian besar termasuk tidak baik. 

Menurut hasil wawancara dengan lansia yang 
pola makannya baik mereka katakan bahwa di 
puskesmas mereka sering mendapatkan 
informasi mengenai pola makan yang baik 
misalnya makanan tidak boleh terlalu asin atau 
terlalu manis, makan harus teratur pola nya dan 
seimbang, mereka juga sekali – kali 
mendapatkan makanan tambahan seperti bubur 
kacang hijau, susu dan telur. Hal ini dibenarkan 
oleh petugas kesehatan yang ada di Puskesmas. 
Data ini adalah sebagaian dari usila yang datang 
ke puskesmas, tetapi bagi mereka yang tidak 
berobat maka informasi tentang gaya hidup 
sangat minimal. Sebenarnya Pada program 
puskesmas sudah dilakukan penyuluhan 
kesehatan yang terkait dengan kesehatan lansia 
termasuklah pola makan yang baik untuk lansia. 
lansia yang pola makannya tidak baik mereka 
katakan makan dua kali sehari atau kalau 
mereka merasa lapar mereka makan kalau tidak 
merasa lapar mereka tidak makan walaupun 
sudah waktunya untuk makan. Sering sekali 
mereka tidak selera makan, kadang-kadang 
karena menu makan kurang menarik karena 
tidak bervariasi, itu-itu saja membuat mereka 
bosan dan akhirnya tidak makan. Hal ini dapat 
dikaitkan dengan keberadaan lansia yang 
memang lebih banyak pendidikannya tergolong 
rendah sehingga pengetahuan akan gizi yang 
seimbang dalam tubuh jadi berkurang. Sering 
sekali pagi-pagi mereka tidak suka sarapan atau 
makan pagi, mereka lebih suka mengkonsumsi 
teh manis atau kopi saja menunggu makan 
siang. Selain itu diantara lansia tersebut sudah 
ada yang giginya ompong sehingga mereka tidak 
suka mengkonsumsi sayuran ditambah lagi 
mereka tidak suka minum susu.  

Lansia yang tidak suka minum susu 
mereka katakan memang sudah sejak muda dulu 
mereka tidak pernah minum susu, mereka lebih 
suka minum kopi. Sesuai dengan pedoman 
susunan menu seimbang dari Puskesmas, bahwa 
seharusnya lansia minum susu 1x/hari. 
Disamping itu pemeriksaan fisik juga sudah 
dilakukan setiap kunjungan lansia gunanya 
untuk memantau kesehatan lansia, pemeriksaan 
Kadar Gula Darah (KGD) dan pemeriksaan 
kolesterol, pemeriksaan asam urat disesuaikan 
dengan kebutuhan lansia dan pemeriksaan 
osteoporosis sekali dalam enam bulan. Jadi 
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dapat ditafsirkan secara teoritis bahwa status 
kesehatan lansia di wilayah daerah pesisir kota 
surabaya akan meningkat jika pola makan lansia 
baik. Pola makan yang dimiliki oleh lansia 
berpengaruh terhadap status kesehatan, untuk 
itu perlu ditingkatkan pendekatan kepada lansia 
bahwa perlu memperhatikan pola makan lansia 
sehari-hari melalui penyuluhan oleh petugas 
kesehatan yang berorientasi pada pemilihan 
makanan yang seimbang dan bergizi. Perlu 
adanya pemahaman oleh lansia tentang pola 
makan lansia yang seimbang dan bergizi untuk 
menunjang dan meningkatkan status kesehatan. 
Penyuluhan itu belum tentu dapat merubah 
sikap atau pandangan lansia tentang pola makan, 
oleh karena itu harus dirumuskan suatu 
pendekatan yang lebih baik, misalnya dengan 
melibatkan anak atau keluarga terdekat untuk 
mensosialisasikan pola makan seimbang dan 
bergizi pada lansia.  

Sejalan dengan yang dikatakan Depkes 
bahwa Gaya hidup pada zaman modern ini telah 
mendorong orang mengubah gaya hidupnya 
seperti makan makanan siap saji, makanan 
kalengan, sambal botolan, minuman kaleng, 
buah dan sayur yang memakai bahan pengawet, 
makanan kaya lemak, makanan yang kaya 
kolesterol. Gaya hidup seperti ini tidak baik 
untuk tubuh dan kesehatan karena tubuh kita 
menjadi rusak karena makan yang tidak sehat 
sehingga tubuh menjadi lembek dan rentan 
penyakit (Depkes RI, 2008). Demikian juga 
dengan pendapat Nugroho, 2008 yang 
mengatakan bahwa pola makanan yang tidak 
seimbang antara asupan dengan kebutuhan baik 
jumlah maupun jenis makanannya, seperti 
makan makanan tinggi lemak, kurang 
mengonsumsi sayuran, buah dan sebagainya 
juga makan makanan yang melebihi kebutuhan 
tubuh bisa menyebabkan obesitas atau 
kegemukan. Pola makan adalah cara seseorang 
atau sekelompok orang yang memilih dan 
mengkonsumsi makanan sebagai tanggapan 
terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, budaya 
dan sosial. Pola makan sehari-hari merupakan 
pola makan seseorang yang berhubungan 
dengan kebiasaan makan setiap harinya 
(Sediaoetama, 2000). Kejadian penyakit infeksi 
dan kekurangan gizi dapat diturunkan jika pola 
makan seimbang sebaliknya penyakit 

degeneratif dan penyakit kanker meningkat jika 
pola makan tidak seimbang (Mien, 1998; 
Darmojo, 1999; Depkes RI, 2008).  

Hasil penelitian tentang sub point 
aktivitas fisik antara lain  melaksanakan aktifitas 
fisik ringan sampai sedang (seperti berjalan 
terus menerus selama 30-40 menit 5 paling 
tidak 5 kali dalam seminggu) ditemukan 
kadang-kadang 42 orang (47,2%), sisanya tidak 
pernah 33 orang (37,1 %), sering 11 orang 
(12,4 %) dan rutin hanya 3 orang (3,37 %).  
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa 
aktivitas fisik berpengaruh terhadap status 
kesehatan lansia, sehingga lansia harusnya 
meluangkan waktu untuk beraktifitas. Beberapa 
hasil wawancara bahwa lansia yang sering 
beraktifitas ini ternyata adalah para lansia yang 
memang waktu mudanya suka berolahraga dan 
lansia yang tidak pernah beraktifitas ini memang 
kondisi tidak begitu sehat sehingga sering hanya 
istirahat dirumah saja. Aktivitas fisik lansia yang 
tidak cukup akan menimbulkan beberapa 
penyakit, namun masih perlu menjadi perhatian 
bahwa untuk menciptakan hidup sehat segala 
sesuatu yang kita lakukan tidak boleh berlebihan 
karena hal tersebut bukannya lebih baik tetapi 
sebaliknya akan memperburuk keadaan. Jadi 
sebaiknya lansia melakukan aktivitas fisik sesuai 
dengan kebutuhan. 

Hasil wawancara dengan para lansia yang 
terkait dengan aktivitas fisik didapatkan bahwa 
ada lansia yang pekerjaannya sebagian besar 
nelayan, sebagian  tukang becak, tukang 
bangunan, sehingga mereka kelelahan. 
Sementara ada lansia yang telah pensiun dan 
mereka hanya tinggal di rumah, mereka malah 
aktivitas fisik nya kurang karena waktu mereka 
habis hanya tinggal di rumah, tidak ada 
melakukan kegiatan karena semua kegiatan 
rumah sudah dilakukan oleh istri nya atau anak 
nya atau anggota keluarga yang lain. Kepada 
para lansia yang aktivitas fisiknya kurang, 
diharapkan agar rajin mengikuti kegiatan yang 
ada di Puskesmas misalnya mengikuti senam 
lansia atau kegiatan yang lain sesuai 
kemampuan.  

Aktivitas fisik yang dimiliki oleh lansia 
berpengaruh terhadap status kesehatan, untuk 
itu perlu pendekatan kepada lansia bahwa perlu 
memperhatikan aktivitas fisiknya sehari-hari. 
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Puskesmas perlu melakukan penyuluhan yang 
terkait dengan aktivitas fisik lansia yang cocok 
dan sesuai dengan kemampuan. Menggalakkan 
kembali senam lansia yang selama ini jarang 
diikuti oleh lansia. Perlu pendekatan pada lansia 
agar mereka mau mengikuti senam lansia untuk 
memenuhi kebutuhan aktivitas fisiknya. Latihan 
fisik secara teratur pada lansia perlu dilakukan 
dalam kegiatan sehari-hari untuk mencegah 
beberapa penyakit diantaranya mencegah 
terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. 
Hasil analisis lansia yang melakukan aktifitas 
fisik yang bersifat rekreasi pada waktu luang 
(seperti berenang, menari, dan bersepeda) 
ditemukan 26 orang (29,2%) tidak pernah, 43 
orang (48,3) kadang-kadang, 16 orang (18 %) 
sering dan 4 orang (4,49%) rutin.  

Demikian dengan yang dikatakan 
Depkes, gaya hidup juga bisa memengaruhi 
kerentanan fisik terutama karena kurangnya 
aktivitas fisik akibatnya timbul penyakit yang 
sering diderita antara lain diabetes melitus atau 
kencing manis, penyakit jantung, hipertensi, 
kanker atau keganasan dan lain-lain. Gaya hidup 
pada jaman modern ini telah mendorong orang 
mengubah gaya hidupnya seperti jarang 
bergerak karena segala sesuatu atau pekerjaan 
dapat lebih mudah dikerjakan dengan adanya 
teknologi yang modern seperti mencuci dengan 
mesin cuci, menyapu lantai dengan mesin 
penyedot debu, bepergian dengan kendaraan 
walupun jaraknya dekat dan bisa dilakukan 
dengan jalan kaki. Gaya hidup seperti itu tidak 
baik untuk kesehatan karena tubuh kita menjadi 
manja, karena kurang bergerak, sehingga tubuh 
menjadi lembek dan rentan penyakit. Untuk 
menciptakan hidup yang sehat segala sesuatu 
yang kita lakukan tidak boleh berlebihan karena 
hal tersebut bukannya menjadikan lebih baik 
tetapi sebaliknya akan memperburuk keadaan. 
Jadi diharapkan kepada para lansia agar 
melakukan atau mengerjakan suatu hal sesuai 
dengan kebutuhan (Depkes RI, 2008). 

Hasil penelitian tentang variabel 
kebiasaan istirahat dengan setiap hari 
meluangkan waktu untuk bersantai ditemukan 
16 orang (18 %) tidak pernah, 36 orang (40,4 
%) kadang-kadang, 35 orang (39,3 %) sering 
dan 2 orang (2,25 %) rutin. Secara teoritis 
bahwa semakin cukup istirahat lansia maka akan 

meningkat status kesehatan. Kebiasaan istirahat 
perlu diperhatikan karena kebiasaan istirahat 
yang cukup akan membantu tubuh kembali 
normal setelah digunakan untuk beraktifitas. 
Hasil wawancara dengan lansia yang istirahatnya 
kurang mereka katakan, bukan karena kurang 
waktu tidur, mereka banyak waktu untuk tidur 
hanya saja gampang terbangun apakah karena 
ingin ke kamar mand i untuk buang air kecil 
atau karena terjaga dan kalau sudah terbangun 
sulit untuk tidur lagi sampai pagi. Hal ini terjadi 
karena lansia kurang memperhatikan dan 
mengerti akan kebutuhan tidur tiap hari yang 
dibutuhkan serta akibat dari proses lansia yang 
makin sulit tidur sehubungan dengan proses 
penuaan. Keadaan ini diperlukan suatu 
pendekatan terhadap lansia dan keluarganya, 
bahwa lansia yang masih kurang istirahat 
sebaiknya lebih meningkatkan perhatiannya 
terhadap kebiasaan istirahat sangat penting bagi 
pemeliharaan kesehatan, karena tidur 
bermanfaat untuk menyimpan energi dan 
meningkatkan imunitas tubuh. Jadi istirahat dan 
tidur yang cukup sangat penting untuk 
kesehatan. Pada lansia yang kurang dalam 
istirahat atau yang sering terbangun pada waktu 
tidur diharapkan dapat menggunakan waktu 
sebaik mungkin untuk rileks untuk istirahat 
tidak hanya tidur membuat istirahat cukup 
dengan cara bersantai atau pun melakukan 
origami yang membuat pikiran rileks juga dapat 
memenuhi kebutuhan istirahat terpenuhi. 
bahwa status kesehatan lansia akan meningkat 
jauh lebih baik apabila kebiasaan istirahat lansia 
cukup.  

Kebutuhan istirahat lansia harus cukup 
apabila kebutuhan istirahat tidak cukup maka 
tubuh akan lemas dan tidak bergairah. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Santoso (2009), 
mengatakan bahwa istirahat yang cukup sangat 
dibutuhkan badan kita. Banyak orang yang tidur 
jadi lemas, tidak ada semangat, lekas marah dan 
stress. Hasil riset para ahli di Chicago tahun 
2008 membuktikan, 3 hari mengalami kurang 
tidur, kemampuan tubuh dalam memproses 
glukosa akan menurun secara drastis, sehingga 
dapat meningkatkan resiko mengidap diabetes. 
Selanjunya menurut mereka, tidur tidak 
nyenyak selama 3 hari berturut-turut akan 
menurunkan toleransi tubuh terhadap glukosa, 
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khususnya pada lansia (Bustan, 2007). 
Perubahan pola tidur dapat berupa tidak bisa 
tidur sepanjang malam dan sering terbangun 
pada malam hari. Tidur terlalu lama, akan 
cenderung mengganggu kesehatan. 
Sebagaimana dijelaskan diatas, saat tidur pun 
tubuh butuh nutrisi. Bila tidur terlalu lama, 
tubuh akan mengalami katabolik. Akibatnya, 
akan semakin merasa malas, tidak bertenaga, 
dan memboroskan waktu. Kurang tidur dapat 
mengurangi kemampuan seseorang untuk 
mengingat informasi yang lengkap atau 
kompleks. Penelitian di Universitas de Lille, 
Prancis, mengindikasikan bahwa otak 
memerlukan tidur untuk mempertahankan 
kemampuan mengingat informasi yang 
kompleks. Umumnya manusia bisa tidur dalam 
6-8 jam sehari. Tetapi ada orang yang bisa tidur 
dibawah 6 jam. Kurang tidur berdampak negatif 
terhadap tubuh kita seperti kurang konsentrasi, 
cepat marah, lesu, lelah (Maryam, 2008). 
Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan badan 
kita. Banyak orang yang tidur jadi lemas, tidak 
ada semangat, lekas marah dan stress. Hasil 
riset para ahli di Chicago membuktikan, 3 hari 
mengalami kurang tidur, kemampuan tubuh 
dalam memproses glukosa akan menurun secara 
drastis, sehingga dapat meningkatkan resiko 
mengidap diabetes. Selanjunya menurut 
mereka, tidur tidak nyenyak selama 3 hari 
berturut-turut akan menurunkan toleransi 
tubuh terhadap glukosa, khususnya pada lansia 
(Santoso, 2009). 
 
2. Persepsi kesehatan 

Secara umum hasil penelitian tentang 
gaya hidup para usila di daerah pesisir kota 
Surabaya lebih dari separuhnya adalah tergolong 
memiliki persepsi kesehatan yang positif  58 
orang (58,4%), dan sisanya 37 orang (41,6%) 
memiliki persepsi kesehatan yang negatif.  
Temuan penelitian ini adalah sebagai gambaran 
bahwa masyarakat usila didaerah pesisir 
surabaya masih banyak yang memiliki persepsi 
kesehatan yang positif.  

Kualitas hidup merupakan konsep 
kesehatan multidimensi terutama 
memperlihatkan gejala subyektif yang 
mempengaruhi perasaan seseorang dan fungsi 
kesehariannya. Kualitas hidup mencakup 

beberapa area penting seperti perasaan 
seseorang, ketidakmampuan melaksanakan 
tugas, dan fungsi fisik, psikologis, dan sosial. 
Ada hal-hal yang mempengaruhi kualitas hidup, 
antara lain; mengenali diri sendiri, adaptasi, 
merasakan penderitaan orang lain, perasaan 
kasih dan sayang, bersikap optimis, 
mengembangkan sikap empati (Ghozally, 
2005). Beberapa data yang diperoleh kondisi 
lansia merasa tenang dan tenteram dengan 
menjawab selalu 0 orang (0%), sering 7 orang 
(7,9 %), agak sering 16 orang (18 %), kadang-
kadang 17 orang (19%), tidak sering 30 orang 
(34 %) dan tidak pernah 19 orang (21%).  Ada 
hal-hal yang mempengaruhi kualitas hidup, 
antara lain mengenali diri sendiri, adaptasi, 
merasakan penderitaan orang lain, perasaan 
kasih dan sayang, bersikap optimis, 
mengembangkan sikap empati (Ghozally, 
2005).  

Sementara itu penelitian yang dilakukan 
oleh Yenny (2006) kualitas hidup Lansia 
cenderung menurun seiring bertambahnya usia, 
dimana penyakit kronik secara bermakna 
menurunkan kualitas hidup Lansia. Hasil 
penelitian lansia yang merasa kecewa dan sedih 
selalu sebanyak 4 orang (4,5 %), sering 12 
orang (13%), agak sering 16 orang (18 %), 
kadang-kadang 34 orang (38 %), tidak sering 19 
orang (21 %) dan tidak pernah 4 orang (4,5%). 
Seseorang yang berhasil mencapai usia lanjut, 
maka upaya utama yang harus dilakukan adalah 
memperbaiki status gizi lansia agar tetap 
bertahan pada kondisi optimum sehingga 
kualitas kehidupan lansia juga baik. Perubahan 
gizi lansia disebabkan oleh perubahan 
lingkungan dan kondisi kesehatan. Pemenuhan 
kebutuhan asupan zat gizi lansia yang diberikan 
dengan baik dapat membantu dalam proses 
beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang dialami oleh lansia. Status gizi 
pada lansia dalam penelitian ini termasuk baik, 
karena terdapat 16 orang lansia (47,1%) yang 
status gizinya normal dimana hasil pengukuran 
IMT mereka antara 18,5 kg/m2 dan ≤ 25 
kg/m2. Hal ini sejalan dengan pola konsumsi 
mereka yang mana dari 34 sampel terdapat 17 
orang (50%) dengan pola makan cukup yaitu 
mengkonsumsi makanan tiap minggu, minimal 
1x/minggu dengan skor ≥ 10. Sementara itu 
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penelitian yang dilakukan oleh Nadimin (2010) 
terlihat 50% responden dari penelitiannya yang 
mengalami obesitas memiliki pola makan yang 
kurang baik. Dalam arti,umumnya mereka 
mengkonsumsi makanan sumber energi 
berlebihan dan kurang kandungan serat seperti 
dari buah dan sayur.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwi,dkk 
(2012), pada lansia dengan status gizi baik, 
lansia sendiri yang memilih menu makanan yang 
akan disediakan, lebih memilih makan bersama 
dengan anggota keluarga yang lain di meja 
makan, makanan yang sesuai dengan gizi 
seimbang dan bervariasi, dan tekstur makanan 
disesuaikan dengan kemampuan lansia untuk 
mengunyah. Sementara itu hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Ismayanti,dkk (2011) status gizi 
lansia yang ada di PSTW unit Abiyoso 
Yogyakarta, menunjukkan bahwa responden 
dengan status gizi baik terbanyak 20 responden 
yang status gizinya baik dari 53 responden yang 
diteliti. Status gizi yang tidak baik dapat terjadi 
karena ketidakseimbangan gizi, yaitu 
ketidakseimbangan antar konsumsi dan 
kebutuhan, menyebabkan lansia kurang gizi atau 
terjadi kegemukan. 

Psikososial dalam perkembangan manusia 
diartikan sebagai tahapan kehidupan manusia 
dari lahir sampai mati, yang dibentuk oleh 
berbagai pengaruh sosial yang berinteraksi 
dengan individu yang menjadi matang secara 
fisik dan psikologis (Desmita, 2005).  
Kebutuhan psikososial adalah kebutuhan untuk 
mendekatkan diri atau bekerjasama dengan 
orang lain, afeksi atau kasih sayang, dan empati 
yang dimanifestasikan dalam sikap bersahabat 
atau sosial. Kebutuhan psikososial erat 
hubungannya dengan sikap sosial yaitu suatu 
kebutuhan untuk berinteraksi kepada orang lain 
dan menjaga loyalitas terhadap keluarga 
(Desmita, 2005).   

 
3. Hubungan status gizi dengan persepsi 

kesehatan Lansia 
Berdasarkan hasil peneltian menunjukkan 

bahwa responden yang gaya hidupnya kurang 
memiliki persepsi kesehatan baik 49 % dan usila 
yang gaya hidupnya baik memiliki persepsi 
keshetan yang baik dengan proporsi 70 %. 
Berdasarkan hasil uji chi square  menunjukkan 

nilai p = 0,046 (p value < 0,05), artinya secara 
statistik ada hubungan bermakna antara gaya 
hidup dengan persepsi kesehatan. Nilai odds 
rasio (OR) = 2,431 (95 % CI 1,010-5,849),  
yang artinya responden yang memiliki gaya 
hidup baik mempunyai peluang persepsi 
kesehatan baik 2,431 kali dibandingkan dengan 
responden yang gaya hidupnya kurang.  

gaya hidup sehat meliputi makan 
makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga 
secara teratur (senam lansia). memeriksakan 
kesehatan serta aktivitas fisik secara teratur. 
Lansia yang menjalankan gaya hidup seperti hal 
tersebut diatas dapat meningkatkan derajat 
kesehatannya. Menumt Stanley, Blair, Beare 
(2005), terdapat beberapa faktor penting yang 
mempengamhi kesehatan mental pada lansia, 
diantaranya adalah: kondisi kesehatan fisik, 
kemampuan aktifitas fisik, kemampuan aktifitas  
mental, kemampuan aktifitas sosial, dan 
kekuatan dukungan sosial. Hal ini mendukung 
pemyataan Imron (1999) yang menyatakan 
bahwa konsep diri lansia juga dipengamhi oleh 
dukungan sosial dari keluarga temtama 
pasangan, teman sebaya ataupun dari petugas 
panti bagi lansia yang menghabiskan masa 
tuanya di panti werdha. Sehingga, dengan 
raeningkatnya kesehatan mental pada lansia 
akan dapat mempengamhi pembentukan 
perilaku positif pada lansia, temtama dalam 
menjaga dan mengontrol kesehatannya 
termasuk didalamnya optimalisasi gaya hidup 
sehat bagi lansia. 

Secara umum lansia juga memihki aspek 
positif, diantaranya adalah: mengharapkan 
panjang umur, seinangat hidup yang tinggi, 
energik, tetap berperan sosial, dihormati, 
mempertahankan hak dan hartanya, tetap 
berwibawa, dan keinginan untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Tuhan (Suardiman, 
2007). Aspek positif yang dimiliki lansia juga 
menjadi salah satu faktor pendukung lansia 
untuk mempertahankan status kesehatannya 
yang salah satunya dengan mempertahankan 
gaya hidup sehat. 

lansia yang pola makannya tidak baik 
mereka katakan makan dua kali sehari atau 
kalau mereka merasa lapar mereka makan kalau 
tidak merasa lapar mereka tidak makan 
walaupun sudah waktunya untuk makan. Sering 
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sekali mereka tidak selera makan, kadang-
kadang karena menu makan kurang menarik 
karena tidak bervariasi, itu-itu saja membuat 
mereka bosan dan akhirnya tidak makan. Hal ini 
dapat dikaitkan dengan keberadaan lansia yang 
memang lebih banyak pendidikannya tergolong 
rendah sehingga pengetahuan akan gizi yang 
seimbang dalam tubuh jadi berkurang. Sering 
sekali pagi-pagi mereka tidak suka sarapan atau 
makan pagi, mereka lebih suka mengkonsumsi 
teh manis atau kopi saja menunggu makan 
siang. Selain itu diantara lansia tersebut sudah 
ada yang giginya ompong sehingga mereka tidak 
suka mengkonsumsi sayuran ditambah lagi 
mereka tidak suka minum susu. Lansia yang 
tidak suka minum susu mereka katakan 
memang sudah sejak muda dulu mereka tidak 
pernah minum susu, mereka lebih suka minum 
kopi. Sesuai dengan pedoman susunan menu 
seimbang dari Puskesmas, bahwa seharusnya 
lansia minum susu 1x/hari. 

Gizi merupakan salah satu hal yang 
berpotensi menganggu kesehatan usia lanjut. 
Konsumsi makanan haruslah beragam karena 
tidak ada satu jenis makanan yang mengandung 
komposisi zat gizi yang lengkap. Oleh karena 
itu kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang 
satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan 
zat gizi jenis makanan yang lain sehingga 
diperoleh asupan gizi yang seimbang. Selain itu 
konsumsi makanan yang lebih beragam dapat 
memperbaiki kecukupan akan zat-zat gizi dan 
menunjukkan perlindungan terhadap serangan 
berbagai penyakit kronik yang berhubungan 
dengan proses penuaan. Status gizi dan keadaan 
gizi yang baik merupakan titik masuk utama 
untuk mengakhiri kemiskinan dan tonggak 
utama untuk mencapai kualitas hidup yang lebih 
baik. Status gizi yang buruk adalah perhatian 
utama pada lansia. Terdapat hubungan yang 
kompleks antara gizi, status kesehatan dan 
kualitas hidup lansia. Kebutuhan gizi dan 
kemampuannya untuk memetabolisme nutrient 
tertentu dipengaruhi oleh tingkat penyakit. 

Pola makan yang dimiliki oleh lansia 
berpengaruh terhadap status kesehatan, untuk 
itu perlu ditingkatkan pendekatan kepada lansia 
bahwa perlu memperhatikan pola makan lansia 
sehari-hari melalui penyuluhan oleh petugas 
kesehatan yang berorientasi pada pemilihan 

makanan yang seimbang dan bergizi. Perlu 
adanya pemahaman oleh lansia tentang pola 
makan lansia yang seimbang dan bergizi untuk 
menunjang dan meningkatkan status kesehatan. 
Penyuluhan itu belum tentu dapat merubah 
sikap atau pandangan lansia tentang pola makan, 
oleh karena itu harus dirumuskan suatu 
pendekatan yang lebih baik, misalnya dengan 
melibatkan anak atau keluarga terdekat untuk 
mensosialisasikan pola makan seimbang dan 
bergizi pada lansia. Seseorang yang berhasil 
mencapai usia lanjut, maka upaya utama yang 
harus dilakukan adalah memperbaiki status gizi 
lansia agar tetap bertahan pada kondisi optimum 
sehingga kualitas kehidupan lansia juga baik. 

Sejalan dengan yang dikatakan Depkes 
bahwa Gaya hidup pada zaman modern ini telah 
mendorong orang mengubah gaya hidupnya 
seperti makan makanan siap saji, makanan 
kalengan, sambal botolan, minuman kaleng, 
buah dan sayur yang memakai bahan pengawet, 
makanan kaya lemak, makanan yang kaya 
kolesterol. Gaya hidup seperti ini tidak baik 
untuk tubuh dan kesehatan karena tubuh kita 
menjadi rusak karena makan yang tidak sehat 
sehingga tubuh menjadi lembek dan rentan 
penyakit (Depkes RI, 2008). Demikian juga 
dengan pendapat Nugroho, 2008 yang 
mengatakan bahwa pola makanan yang tidak 
seimbang antara asupan dengan kebutuhan baik 
jumlah maupun jenis makanannya, seperti 
makan makanan tinggi lemak, kurang 
mengonsumsi sayuran, buah dan sebagainya 
juga makan makanan yang melebihi kebutuhan 
tubuh bisa menyebabkan obesitas atau 
kegemukan. Pola makan adalah cara seseorang 
atau sekelompok orang yang memilih dan 
mengkonsumsi makanan sebagai tanggapan 
terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, budaya 
dan sosial. Pola makan sehari-hari merupakan 
pola makan seseorang yang berhubungan 
dengan kebiasaan makan setiap harinya 
(Sediaoetama, 2000). Kejadian penyakit infeksi 
dan kekurangan gizi dapat diturunkan jika pola 
makan seimbang sebaliknya penyakit degeneratif 
dan penyakit kanker meningkat jika pola makan 
tidak seimbang (Mien, 1998; Darmojo, 1999; 
Depkes RI, 2008). 

Kemampuan lansia melakukan aktivitas 
fisik merupakan salah satu indikator kesehatan 
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karena lansia mampu melakukan aktivitas 
seperti berdiri, berjalan, dan bekerja. 
Kemampuan lansia untuk beraktivitas tidak 
terlepas dari keadekuatan sistem persyarafan 
dan musculoskeletal. Beberapa ahli 
mendapatkan kesimpulan bahwa aktifitas fisik 
dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih 
tenang, lebih kuat menghadapi stress dan 
gangguan hidup dan memiliki indeks massa 
tubuh yang cenderung normal 
(Kushartanti,2006). 

Kualitas hidup merupakan konsep 
kesehatan multidimensi terutama 
memperlihatkan gejala subyektif yang 
mempengaruhi perasaan seseorang dan fungsi 
kesehariannya. Kualitas hidup mencakup 
beberapa area penting seperti perasaan 
seseorang, ketidakmampuan melaksanakan 
tugas, dan fungsi fisik, psikologis, dan sosial. 
Ada hal-hal yang mempengaruhi kualitas hidup, 
antara lain; mengenali diri sendiri, adaptasi, 
merasakan penderitaan orang lain, perasaan 
kasih dan sayang, bersikap optimis, 
mengembangkan sikap empati (Ghozally, 
2005). Sementara itu penelitian yang dilakukan 
oleh Yenny (2006) kualitas hidup Lansia 
cenderung menurun seiring bertambahnya usia, 
dimana penyakit kronik secara bermakna 
menurunkan kualitas hidp Lansia.  

Menurut Imron (1999) konsep diri lansia 
juga dipengamhi oleh dukungan sosial dari 
keluarga terutama pasangan, teman sebaya 
ataupun dari petugas panti bagi lansia yang 
menghabiskan masa tuanya di panti werdha. 
Dukungan emosional dari pasangan 
memberikan pengamh besar terhadap kesehatan 
mental. Karena itu dukungan keluarga sangat 
diperlukan bagi lansia, apabila dukungan 
keluarga tidak ada akan mengakibatkan 
pengaruh yang sangat besar bagi lansia terutama 
psikologis lansia yang cenderung membuat 
lansia jatuh pada kondisi gangguan konsep diri. 

Stanley, Blair & Beare, (2005) 
menyatakan bahwa beberapa faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan maupun 
ketidakpatuhan lansia dalam menjaga dan 
mematuhi segala yang dianjurkan oleh tenaga 
kesehatan profesional, diantaranya adalah: 
interaksi nilai, pengetahuan, dan pengalaman 
hidup lansia, dukungan keluarga, kemampuan 

tenaga profesional dalam mengajarkan dan 
menganjurkan sesuatu, serta kompleksitas cara 
dan aturan hidup yang diterapkan oleh lansia. 
Sehingga, dapat disimpulkan secara gamblang 
bahwa rendahnya tingkat pengetahuan lansia 
akan mempengaruhi kepatuhan maupun 
ketidakpatuhan lansia dalam menjaga dan 
mematuhi segala yang dianjurkan oleh tenaga 
kesehatan profesional yang dapat juga 
mempengaruhi status kesehatan dan gaya hidup 
lansia.  

Dukungan keluarga penelitian yang 
dilakukan oleh Zamralita (2005) yaitu tentang 
dukungan keluarga terhadap kesehatan fisik dan 
mental pada individu dewasa akhir, hasilnya 
menunjukkan bahwa dukungan keluarga 
berpengamh besar terhadap kesehatan fisik dan 
mental individu dewasa akhir. Dukungan 
emosional dari pasangan memberikan pengamh 
besar terhadap kesehatan mental, sedangkan 
dukungan instmmental dari anak dan menantu 
berperan aktif dalam menjaga dan memelihara 
kesehatan. Karena itu dukungan keluarga sangat 
diperlukan bagi lansia, apabila dukungan 
keluarga tidak ada akan mengakibatkan 
pengaruh yang sangat besar bagi lansia temtama 
psikologis lansia yang cendemng membuat 
lansia jatuh pada kondisi gangguan konsep diri. 
 
SIMPULAN  
1. Profil gaya hidup lansia di wilayah pesisir 

Surabaya lebih dari separuhnya (55 %) 
memiliki gaya hidup kurang baik 

2. Persepsi kesehatan lansia di wilayah pesisir 
Surabaya lebih dari separuhnya (58 %) 
memiliki persepsi tentang kesehatan baik 

3. Ada hubungan antara profil gaya hidup dan 
persepsi kesehatan lansia di wilayah pesisir 
Surabaya 
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