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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan

manusia, karena tanpa kesehatan yang prima, kita sebagai manusia tidak dapat

berkarya secara penuh untuk membuahkan hasil yang optimal dalam aktivitas

setiap harinya. Apabila kesehatan terganggu otomatis kegiatan lainnya juga akan

terganggu kelangsungannya. Kehadiran rumah sakit berperan sangat penting

untuk pengobatan dan melayani kesehatan seseorang. Sesuai dengan perannya,

rumah sakit saat ini merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang dianggap

memiliki peran sangat vital untuk mengetahui kondisi kesehatan yang digunakan

untuk mendukung upaya pengobatan, upaya penyembuhan, dan pemulihan

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44

(2009:1) adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik

tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan,

kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap

mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Fungsi

rumah sakit itu sendiri adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan

pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Dengan

demikian rumah sakit merupakan institusi yang multi produk, padat modal, padat
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karya, dan padat teknologi, sehingga memerlukan manajemen yang baik dalam

pengelolaannya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya merupakan

aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadikan RSUD Dr.Soetomo

Surabaya sebagai rumah sakit pusat rujukan yang berdiri pada tahun 1938 dengan

nama RS Central Buggerlijk Ziekenhuis (CBZ) oleh Pemerintah Belanda. Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya memiliki unit rawat jalan

sebanyak 23 unit rawat jalan (URJ) dan 108 poliklinik yang beropersai setiap hari

Senin sampai Jumat. Unit rawat jalan RSUD Dr.Soetomo Surabaya ini memiliki

tiga buah loket pendaftaran pasien yang dibagi berdasarkan jenis pasiennya. Tiga

loket pendaftaran tersebut adalah Loket pasien lama, Loket JKN/SJP (untuk

pengguna layanan ASKES atau BPJS), dan yang terakhir adalah khusus untuk

pembuatan kartu pasien yang baru. Dari kedua puluh tiga unit rawat jalan pada

RSUD Dr.Soetomo Surabaya terdapat beberpa unit rawat jalan yang mengalami

penumpukan antrian, hal ini terjadi pada poli Onkologi dan poli Bedah Umum.

RSUD Dr.Soetomo Surabaya sebagai sarana pelayanan kesehatan

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui

peningkatan mutu pelayanan. Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan

kesehatan itu sendiri, guna menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

tersebut telah dikembangkan suatu program khusus yang dikenal dengan menjaga

mutu pelayanan kesehatan.
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Salah satu usaha meningkatkan mutu pelayanan tersebut, RSUD

Dr.Soetomo Surabaya harus memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

Pelayanan yang lambat akan mengakibatkan ketidakpuasan pasien. Dalam

kehidupan sehari-hari kata antrian sangat sering dijumpai pada saat menunggu

giliran untuk menerima pelayanan. Rata-rata lamanya waktu tunggu antrian sangat

tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan dan jumlah sarana

pelayanannya. Antrian merupakan suatu fenomena yang dihadapi hampir seluruh

industri tidak terkecuali industri jasa kesehatan hal ini terjadi pula pada Poli

Bedah Umum RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Antrian sendiri terjadi karena waktu

antar kedatangan pasien lebih cepat dari pada waktu pelayanan. Selain itu, disiplin

antrian yang digunakan dalam pelayanan juga dapat menjadi salah satu faktor

penyebab terjadinya antrian. Dengan adanya antrian, pasien harus menunggu

untuk suatu layanan yang tentunya akan menimbulkan biaya seperti

kehilangannya waktu dan tenaga pasien yang menunggu.

Poli Bedah Umum RSUD Dr.Soetomo Surabaya adalah rumah sakit

rujukan utama yang ada di Jawa Timur yang terletak pada Jl. Mayjend Prof. Dr.

Moestopo No. 6-8 Surabaya. Poli Bedah Umum RSUD Dr.Soetomo Surabaya

menyediakan satu loket pendaftaran, dengan rata-rata dalam sehari terdapat 8

fasilitas pelayanan dokter serta dibantu empat hingga enam suster. Poli bedah

umum mengalami tingkat kedatangan pasien yang tinggi dibandingkan dengan

tingkat pelayanannya. Untuk memenuhi permintaan pasien yang meningkat akan

kebutuhan untuk berobat hal ini dapat menyebabkan masalah antrian, karena

jumlah fasilitas yang kurang memenuhi pelayanan pasien. Akibat dari kurang
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optimalnya pelayanan pada antrian tersebut yaitu beberapa pasien harus

menunggu untuk mendapat pelayanan rata-rata selama 35 menit. Sehingga pasien

merasa kurang nyaman karena harus menunggu dalam antrian yang panjang.

Loket pendaftaran di Poli Rumah Sakit memegang peran penting dalam

koordinasi kegiatan unit lain di rumah sakit yang diawali dengan registrasi pasien

karena menyediakan data catatan medis pasien. Pelayanan pendaftaran menjadi

ujung tombak pelayanan karena merupakan pelayanan yang secara langsung

berinteraksi dengan pasien, sehingga dapat memberikan kesan kepada pasien

terhadap mutu pelayanan secara umum. Loket pendaftaran pasien rawat jalan Poli

Bedah Umum RSUD Dr.Soetomo Surabaya telah memberikan waktu bagi para

pasien pada hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari Sabtu dan hari libur.

Jam buka pelayanan pasien RSUD Dr.Soetomo Surabaya adalah dimulai dari jam

07.00-14.00.

Semakin banyaknya rumah sakit dan penawaran jasa kesehatan maka

orang akan semakin selektif dalam menentukan tempat berobat, sehingga untuk

dapat menang dalam berkompetisi maka pihak rumah sakit hendaknya

memperbaiki sistem antrian. Fenomena antrian ini harus segera diatasi oleh rumah

sakit demi menciptakan rasa nyaman bagi pelanggannya. Teori antrian ini dapat

digunakan untuk mengevaluasi fenomena antrian dari sudut pandang pasien dan

rumah sakit, sehingga akan dihasilkan solusi optimal yang dapat menguntungkan

kedua belah pihak. Dengan mengembangkan sistem antrian yang sudah ada

diharapkan pihak rumah sakit dapat memperoleh keuntungan atas jasa yang telah

dijualnya dan pasien tidak mengeluhkan waktu mengantri yang terlalu lama,
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sehingga akan berpengaruh pada masyarakat terhadap citra rumah sakit, hal ini

kemungkinan besar berpengaruh pada utilitas pasien di masa mendatang.

Menyadari akan pentingnya peningkatan pelayanan maka diperlukan

adanya penelitian untuk melakukan evaluasi terhadap sistem antrian di rumah

sakit untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam kesempatan ini penulis

melakukan penelitian pada Poli Bedah Umum di RSUD Dr.Soetomo Surabaya

yaitu “Evaluasi dan Rancangan Perbaikan Jumlah Channel Sistem Antrian Pada

Unit Rawat Jalan Poli Bedah Umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Dr.Soetomo Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan

permasalahannya adalah bagaimana mengevaluasi dan rancangan perbaikan pada

sistem antrian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya agar

dapat meningkatkan pelayanan pasien. Oleh karena itu, perumusan masalah yang

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem antrian yang sudah ada pada Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya?

2. Apa penyebab dari antrian yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Dr.Soetomo Surabaya?

3. Bagaimana usulan terhadap channel sistem antrian pada proses

penyelesaian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya

agar optimal?
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1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan mengevaluasi dan

rancangan perbaikan pada sistem antrian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Dr.Soetomo Surabaya agar dapat meningkatkan pelayanan pasien yang dapat

menyediakan laporan sebagai berikut :

1. Menganalisis kinerja sistem antrian yang saat ini digunakan pada Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya.

2. Menganalisis penyebab antrian pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Dr.Soetomo Surabaya.

3. Merancang usulan sistem antrian yang baru pada Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya sehingga antrian dapat berjalan

optimal.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis dapat meningkatkan serta membantu dalam menerapkan

pengetahuan di bidang manajemen operasi khususnya mengenai teori

antrian.

2. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya, sebagai

salah satu referensi dan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan di

masa yang akan datang bagi manajemen operasional perusahaan pada

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Soetomo Surabaya agar dapat

mengoptimalkan pelayanannya.
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3. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

informasi dan menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat dijadikan

bahan masukan apabila mengadakan penelitian dengan topik yang sama..

1.5 Keterbatasan Data Biaya

Keterbatasan data biaya yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Terbatasnya data-data pendukung untuk menghitung biaya pelayanan

maupun biaya menunggu pasien pada Poli Bedah Umum RSUD

Dr.Soetomo Surabaya.

2. Kurangnya data sekunder gaji dokter per bulan yang beroperasi di Poli

Bedah Umum RSUD Dr.Soetomo Surabaya guna menghitung biaya

pelayanan akibat adanya penambahan jumlah server, sehingga hasil

perhitungan dapat dibuktikan secara akurat sesuai dengan kondisi

dilapangan.

3. Kurangnya data karakteristik pekerjaan responden yang berobat di poli

bedah umum untuk menentukan gaji pasien per bulan guna menghitung

biaya menunggu akibat pasien lama mengantri, sehingga perlu adanya

penelitian mendalam tentang gaji pasien agar hasil perhitungan yang

diperoleh sesuai dengan kondisi dilapangan.

1.6 Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun sistematikanya dengan urutan

sebagai berikut:
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BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini tinjauan pustaka akan terdiri dari landasan teori yang

berisikan teori-teori pemecahan analissa antrian yang dijadikan

pedoman dalama pembahasan, kerangka pikir, dan penjelasan pada

penelitian sebelumnya.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan,

yaitu meliputi pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian,

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik

analisis serta tahapan analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan pokok-pokok hasil penelitian dan

pembahsannya, meliputi gambaran umum obyek penelitian, sejarah

dan struktur organisasi, deskripsi hasil penelitian, analisis model,

dann uji data, serta pembahasan hasil-hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bagian pertama pada bab ini akan berisi tentang keismpulan yang

diperolah dari penelitian, serta memberikan beberapa saran yang

diperlukan berkatitan dengan hasil kesimpulan pembahasan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.
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