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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pelayanan kesehatan di Indonesia tahun 2014 mengalami perubahan 

paradigma dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan 

pelayanan yang semula berbasis fee for service atau out of pocket menuju ke 

managed care.  Perubahan paradigma ini harus disikapi oleh fasilitas kesehatan 

dengan  peningkatan mutu dan patient safety  yang akan mempengaruhi 

peningkatan kinerja fasilitas kesehatan di era BPJS. 

Dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pelayanan 

kesehatan diberikan secara berjenjang dari pelayanan kesehatan primer (primary 

health care) melalui penyediaan sarana dan prasarana di Puskesmas.  Puskesmas 

sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tolak ukur 

pelayanan kesehatan dasar memegang peranan penting. Salah satu penyediaan 

sarana prasarana di Puskesmas dalam memberikan pelayanan  yaitu adanya rawat 

inap tingkat pertama. Salah satu indikator tingkat pemanfaatan, mutu, dan 

efisiensi pelayanan rawat inap di Puskesmas adalah Bed Occupancy Rate (BOR).  

Pengertian BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan 

tertentu. Untuk rawat inap dengan jumlah tempat tidur kurang dari 100 
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menggunakan rumus MOR.   Menurut Kartika (2013)  MOR adalah nilai 

maksimal hunian tempat tidur yang mempertimbangkan jumlah tempat tidur.  

Menurut Supriyanto (2011) BOR ideal untuk rawat inap di Puskesmas tergantung 

dari jumlah tempat tidur sesuai dengan rumus MOR  yaitu Jumlah TT/(Jumlah TT 

+  3 √ Jumlah TT).   BOR ideal adalah 10 % di bawah nilai  MOR. 

Pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan memiliki perilaku 

yang dapat diasumsikan seperti konsumen dalam bidang jasa lainnya sehingga 

studi perilaku konsumen pelayanan kesehatan  perlu dilakukan  agar fasilitas 

kesehatan mampu memahami perilaku konsumen  pada pasar sasarannya.  

Menurut Noviana (2013) perilaku konsumen  pelayanan kesehatan yang dapat 

dilihat pada tindakan pembelian produk atau jasa (rawat inap dan rawat jalan).  

Menurut Supriyanto (2010)  keputusan pembelian  konsumen dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor langsung (individu dan persepsi) serta faktor tidak 

langsung (sosial dan budaya).  Setiap individu mempunyai kecenderungan 

menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda sehingga perlu pemahaman 

karakteristik konsumen karena berperan penting dalam segmentasi pemasaran 

sehingga rencana pemasaran akan dapat disusun dengan lebih terarah. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan nasional,  

salah satu pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah   pertolongan persalinan 

pervaginam yang bukan risiko tinggi.  Dengan kata lain Puskesmas sebagai 

fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan  pelayanan pada  semua 

persalinan normal tanpa penyulit.   Ibu hamil peserta BPJS  tanpa komplikasi dan 
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penyulit melakukan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang 

bekerjasama dengan BPJS. 

Pada tahun 2013 di kota Surabaya terdapat 15 Puskesmas dengan rawat 

inap persalinan.  Tabel 1.1 menggambarkan data BOR di Puskesmas rawat inap 

persalinan kota Surabaya tahun 2013.  Puskesmas rawat inap persalinan yang 

tidak mencapai target BOR ideal adalah Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas 

Medokan Ayu dan Puskesmas Pakis.  Puskesmas  yang paling rendah pencapaian  

BOR adalah Puskesmas Gunung Anyar.   

Tabel 1.1  Data BOR  Puskesmas Rawat Inap  Persalinan Kota   Surabaya Tahun     
                 2013 
 

No. Puskesmas Jumlah Ibu 
Bersalin 

Jumlah 
Tempat 
Tidur 

ALOS 
(hari) 

BOR 
(%) 

BOR Ideal 
(%) 

1. Tanjung Sari 150 3 2 27 26 
2. Simomulyo 160 3 2 29,2 26 
3. Manukan Kulon 412 6 2 37,6 34 
4. Balongsari 292 5 2 32,0 32 
5. Sememi 142 3 2 26,0 26 
6. Krembangan 

Selatan 
202 3 2 36,8 26 

7. Dupak 468 6 2 42,7 34 
8. Tanah Kali 

Kedinding 
663 7 2 61,7 37 

9. Sidotopo Wetan 339 5 2 51,2 32 
10. Medokan Ayu 115 3 2 21 26 
11. Gunung Anyar 70 3 2 12,7 26 
12. Pakis 110 3 2 20,1 26 
13. Jagir 897 5 2 81,9 32 
14. Kedurus 80 2 2 22 22 
15. Wiyung 162 3 2 29,6 26 
 Total 4262     

  Sumber: Data Primer Tahun 2014 

 Sejak tahun 2011 Puskesmas Gunung Anyar memberikan  pelayanan 

rawat inap persalinan sehingga mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan 
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persalinan di wilayah Kecamatan Gunung Anyar.  Puskesmas Gunung Anyar 

dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan kepada pasien.  Baik 

buruknya kualitas pelayanan bukan berdasarkan persepsi penyedia layanan saja, 

tetapi juga berdasarkan persepsi pasien terhadap proses pelayanan secara 

menyeluruh.   

Pemanfaatan rawat inap persalinan dapat dicapai melalui keputusan 

pembelian ibu hamil untuk bersalin di Puskesmas Gunung Anyar, akan tetapi 

sebaliknya apabila keputusan pembelian ibu hamil di Puskesmas Gunung Anyar 

tidak sesuai dengan harapan Puskesmas, maka akan mengakibatkan rendahnya 

tingkat hunian rawat inap persalinan (BOR) seperti pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2   Data  BOR Rawat inap persalinan Puskesmas Gunung  Anyar Tahun    
                  2011-2014 
 

No. Uraian Thn 
2011 

Thn 
 2012 

Thn 
2013 

Thn 
2014 

Rata-
Rata 

1. Jumlah Ibu Bersalin 46 90 70 42 62 
2. BOR (%)   10,2 16,4 12,7 7,7 11,8 
3. ALOS (hari) 2  2  2  2  2  
3. TT (tempat tidur) 3 3 3 3 3 
4. MOR (%) 36 36 36 36 36 
5. BOR Ideal (MOR-10%) 26 26 26 26 26 

Sumber :  Laporan Rawat Inap Persalinan   Puskesmas   Gunung    Anyar   tahun    2011-2014 
 

Rawat inap persalinan Puskesmas Gunung Anyar mempunyai fasilitas 1 

tempat tidur di ruang bersalin dan 3 tempat tidur di ruang perawatan.  Hasil 

evaluasi 4 tahun terakhir ini tempat tidur di rawat inap persalinan lebih banyak 

kosong.  Ibu hamil yang bersalin di Puskesmas jumlahnya rata-rata 62 orang 

setiap tahunnya.   Dengan  rata-rata jumlah hari perawatan 2 hari,  maka tingkat 

hunian rawat inap persalinan Puskesmas Gunung Anyar masih rendah dengan 
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BOR yang dicapai 11,8%, masih di bawah  BOR ideal yaitu sebesar 26% dan 

cenderung mengalami trend yang menurun (Tabel 1.2) . 

          Berdasarkan data-data diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah rendahnya pemanfaatan fasilitas  persalinan Puskesmas Gunung Anyar   

tahun 2011-2014 yaitu BOR rata-rata sebesar 11,8 % dengan BOR ideal 26 % dan 

trend BOR yang cenderung menurun. 

1.2 Kajian Masalah 

Sesuai dengan pernyataan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

selanjutnya disusun kajian masalah untuk mengidentifikasi sejumlah faktor    yang  

dapat menyebabkan terjadinya masalah.  Berikut ini adalah gambar bagan kajian 

masalah: 

 

 

  

  

 

 

 

 
Gambar 1.1 Beberapa faktor   yang   berpengaruh       terhadap rendahnya 

pemanfaatan ruang rawat inap persalinan  Puskesmas Gunung 
Anyar Surabaya tahun 2011-2014 
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Berdasarkan hasil kajian masalah diketahui sejumlah faktor yang 

kemungkinan menyebabkan masalah penelitian. Berikut ini adalah penjelasan atas 

setiap faktor tersebut. 

I. Puskesmas (Organisasi) 

Terdapat 4 (empat) faktor organisasi yang kemungkinan menyebabkan 

masalah penelitian yaitu: 1) Komitmen manajemen, 2) SDM  (petugas),  3) Sarana 

Prasarana, 4) Promosi. 

1) Komitmen Manajemen 

Komitmen manajemen dalam penanganan komplain pelanggan tentang 

pemberian pelayanan sesuai harapan pelanggan. Adanya komplain dari ibu yang 

bersalin yang tidak ditindaklanjuti, sehingga kejadian yang serupa dapat terulang 

kembali. Kondisi yang terjadi pihak manajemen kurang merespon usulan 

perbaikan yang disampaikan oleh petugas. Bila hal tersebut tidak diperhatikan 

dengan baik maka diduga akan menyebabkan persepsi yang buruk kepada 

pelayanan  persalinan di Puskesmas Gunung Anyar. 

2)    SDM (Petugas) 

 Kemungkinan yang muncul menjadi faktor penyebab rendahnya 

pemanfaatan  fasilitas persalinan oleh ibu hamil  dari faktor petugas adalah :  

a) Sikap dan perilaku petugas 

Perilaku staf  yang kurang menyenangkan akan menyebabkan pasien tidak 

menggunakan kembali institusi pelayanan kesehatan atau pindah ke provider 

lain.  
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b) Ketrampilan 

Petugas yang kurang terampil akan membuat pasien membandingkan dengan 

petugas di tempat pelayanan lain. 

3) Sarana dan prasarana 

Kurangnya sarana prasarana penunjang, seperti tidak adanya kipas angin 

atau pendingin ruangan, sehingga pasien merasa kurang nyaman. 

4) Promosi 

Promosi yang dimaksud meliputi proses pemberian informasi kepada 

pasien tentang fasilitas persalinan di Puskesmas gunung Anyar.  Kurangnya 

informasi dan komunikasi mengenai fasilitas  persalinan di Puskesmas Gunung 

Anyar kepada pasien menyebabkan ketidaktahuan ibu hamil akan adanya fasilitas  

persalinan di Puskesmas gunung Anyar. 

II. Konsumen (Ibu bersalin) 

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

konsumen,  dalam hal ini ibu bersalin  adalah karakteristik  individu, yaitu: 

1) Umur 

Seseorang akan merubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang 

hidupnya.  Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga yang mungkin 

dilalui sesuai dengan kedewasaannya.  Golongan umur wanita usia subur akan 

banyak memerlukan fasilitas persalinan. 

2) Pendidikan 

Yang mungkin menyebabkan rendahnya pemanfaatan fasilitas  persalinan 

oleh ibu hamil adalah pendidikan, dimana seseorang dengan pendidikan tinggi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN FASILITAS.... NINA APRIYANTI



8 
 

cenderung mempunyai demand yang lebih  tinggi. Pendidikan yang relatif tinggi 

cenderung meningkatkan kesadaran akan status kesehatan.  

3) Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.  

Pekerja kasar cenderung membeli lebih banyak produk untuk kebutuhan primer 

dibandingkan pekerja kantoran yang membeli lebih banyak kebutuhan sekunder.  

Penghasilan keluarga ada keterkaitannya  dengan kemampuan ibu hamil untuk 

mendapatkan pelayanan persalinan.   

4) Sosiokultural 

Kemungkinan penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas persalinan di 

Puskesmas Gunung Anyar  adalah referensi dari orang terdekat yang menentukan 

dalam pemilihan tempat persalinan dan kebiasaan keluarga dalam melakukan 

persalinan. 

5) Psikologi 

Persepsi  ibu bersalin terhadap fasilitas  persalinan terutama terhadap 

petugas dan sarana prasarana rawat inap di Puskesmas.  Pelayanan Puskesmas  

harus sesuai dengan kebutuhan mereka,  diberikan dengan cara yang ramah pada 

waktu mereka berkunjung.  Bila harapan mereka tidak dipenuhi maka akan 

membuat mereka kecewa dan akan mempengaruhi kunjungan selanjutnya,  

bahkan akan memberikan referensi melalui komunikasi lisan kepada calon 

pengguna jasa. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN FASILITAS.... NINA APRIYANTI



9 
 

III. Lingkungan 

Terdapat 2 (dua) faktor lingkungan yang mempengaruhi masalah 

penelitian, yaitu: 

1) Alat transportasi umum. 

Transportasi umum yang tidak ada mungkin salah satu penyebab ibu hamil 

tidak mau melakukan persalinan di Puskesmas Gunung Anyar. 

2) Pesaing 

Adanya 7  BPS dan 1 RSB di wilayah Kecamatan Gunung Anyar juga 

menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas  persalinan di 

Puskesmas Gunung Anyar.  

IV. Pengambilan Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan pembelian adalah suatu keputusan sebagai 

pemilihan dari beberapa alternatif.  Langkah-langkah yang akan diambil sebelum 

memutuskan adalah: 

1) Pengenalan kebutuhan tempat persalinan 

Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu 

masalah yaitu keadaan dimana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan 

dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.  Kebutuhan harus diaktifkan terlebih 

dahulu sebelum ia bisa dikenali.  Puskesmas Gunung Anyar dapat memberikan 

rangsangan kepada masyarakat berupa promosi. 

2) Pencarian informasi 

Konsumen yang sudah mulai timbul minatnya akan berusaha untuk 

mencari informasi sebanyak mungkin mengenai apa yang dibutuhkannya.  
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Sumber informasi dapat berasal dari keluarga, teman, tetangga atau melalui media 

masa. 

3) Evaluasi alternatif 

Mengevaluasi pilihan produk, merek yang sesuai dengan keinginan 

konsumen.  Pada tahap ini konsumen akan membanding-bandingkan berbagai 

pilihan yang dapat memecahkan masalahnya.  Yang akhirnya konsumen dapat 

memutuskan memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

1.3 Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang dan kajian masalah diatas dapat diisusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran karakteristik konsumen (ibu bersalin) yang meliputi 

umur,  pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga, tempat tinggal,  

sosiokultural (kebiasaan keluarga dalam proses kelahiran, kelompok 

referensi), serta  psikologi (persepsi terhadap petugas, sarana prasarana, 

aksesibilitas dan  promosi)? 

2.    Bagaimana  pengambilan keputusan  tempat persalinan pada ibu bersalin  

(pencarian informasi, evaluasi alternatif )? 

3. Apakah karakteristik konsumen memiliki pengaruh terhadap pengambilan 

keputusan tempat persalinan? 

4. Apakah pengambilan keputusan pembelian berpengaruh terhadap 

pemanfaatan  fasilitas persalinan? 

5. Apakah karakteristik konsumen berpengaruh terhadap pemanfaatan 

fasilitas persalinan ? 
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6. Bagaimana upaya peningkatan pemanfaatan fasilitas persalinan di 

Puskesmas berdasarkan analisis karakteristik dan perilaku pembelian 

konsumen? 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum pada penelitian ini adalah  menyusun rekomendasi  upaya 

peningkatan pemanfaatan fasilitas persalinan    Puskesmas  berdasarkan analisis 

karakteristik  dan perilaku pembelian konsumen.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mengidentifikasi karakteristik ibu bersalin  yang meliputi: Umur, 

pendidikan,  pekerjaan, penghasilan keluarga, tempat tinggal, sosiokultural 

dan psikologi. 

2.   Mengidentifikasi  pengambilan keputusan pemilihan tempat persalinan 

oleh ibu bersalin (pencarian informasi, evaluasi alternatif ). 

3. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap pengambilan 

keputusan  pemilihan fasilitas persalinan. 

4. Menganalisis  pengaruh pengambilan  keputusan  terhadap pemanfaatan 

fasilitas    persalinan. 

5. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap pemanfaatan 

fasilitas persalinan. 
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6. Menyusun upaya peningkatan pemanfaatan fasilitas persalinan di     

Puskesmas berdasarkan analisis karakteristik dan perilaku pembelian 

konsumen. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Puskesmas tempat penelitian : 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk peningkatan 

pemanfaaatan  fasilitas  persalinan di Puskesmas Gunung Anyar. 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

 Masyarakat terutama ibu hamil dapat memanfaatkan fasilitas  persalinan 

Puskesmas Gunung Anyar Surabaya sesuai dengan harapan dan  kebutuhannya. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

  Merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama mengikuti pendidikan di Program Studi Administrasi dan 

Kebijakan Kesehatan Minat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. 
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