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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat ( UU 

No. 4 Tahun 2009). Sebagai institusi jasa kesehatan masyarakat umum, 

rumah sakit tidak hanya bertugas untuk memenuhi pelayanan kesehatan, 

namun juga dapat bersaing memberikan  mutu pelayanan terbaik 

dibidangnya. Salah  satu  mutu pelayanan yang prima ialah adanya 

pemberian alur pelayanan  terhadap setiap pasien  BPJS dan non-BPJS, 

sehingga memudahkan  dalam  proses administrasi dan prosedur tindakan 

kesehatan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit 

terkait.  

Pasien di Rumah Sakit Haji Surabaya mayoritas dibedakan menjadi  

dua (2)  golongan yaitu pasien umum dan pasien kepersertaan BPJS. 

Pasien umum (non BPJS) ialah pasien umum dengan biaya sendiri, pasien 

pejabat negara, dan pasien dari asuransi, sedangkan pasien BPJS ialah 

pasien asuransi pemerintah. Dalam alur pelayanannya terdapat perbedaan 

antara pasien non BPJS (umum) dan pasien BPJS. (Buku Panduan 

Radiologi, Admisi, 2008) 

Saat ini di Rumah Sakit Haji Surabaya sudah tersedia media tentang 

alur pelayanan di Instalasi Radiologi yang berupa X-banner. Telah 

disurvey pendahuluan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan 

responden terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. 

Hasil survey pendahuluan tentang X-banner alur pelayanan pada 26 

responden yang sebagai berikut; Administrasi 4 responden, Radiografer 2 

responden, Pasien 20 responden, yaitu: 42,3% menyatakan bahwa malas 

membaca, 19,2% menyatakan bahwa tidak mengetahui, 26,9% 

menyatakan bahwa memilih bertanya, 11,5% menyatakan bahwa 
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mengetahui. Hal ini menyatakan bahwa pasien/keluarga pasien lebih 

memilih mendengar/menonton dibanding dengan membaca. 

Ketidaklengkapan berkas prosedur pelayanan pasien berdampak pada 

terhambatnya proses pelayanan pasien dan waktu antrian pasien menjadi 

lebih lama. Sehingga pada konsep promosi media komunikasi alur 

pelayanan Instalasi Radiologi di RS Haji kurang dapat dipahami pasien. 

Kekurangan tersebut meliputi konsep dari desain, penempatan, dan 

bentuk.   

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat 

tema tersebut dalam penelitian yang berjudul “Desain Media Komunikasi 

Tentang Alur Pelayanan Instalasi Radiologi Berbasis Kebutuhan Pasien Di 

Rumah Sakit Haji Surabaya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mencoba 

menjembatani rumusan masalah pada laporan ini. Adapun rumusan 

masalah tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana alur pelayanan pasien umum dan pasien BPJS di 

Instalasi Radiologi Rumah Sakit Haji Surabaya? 

2. Bagaimana respon pasien terkait kebutuhan terhadap alur 

pelayanan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Haji Surabaya? 

3. Desain media komunikasi tentang alur pelayanan yang sesuai 

dengan respon pasien terkait kebutuhan di instalasi Radiologi 

Rumah Sakit Haji Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mencoba 

menjembatani tujuan masalah pada laporan ini. Adapun tujuan penulis 

tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui alur pelayanan pasien umum dan pasien BPJS 

di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Haji Surabaya. 

2. Untuk mengetahui respon pasien terkait kebutuhan atas informasi 

untuk penerapan alur pelayanan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit 

Haji Surabaya. 

3. Untuk memberikan output desain alur pelayanan yang sesuai 

dengan respon pasien terkait kebutuhan di instalasi Radiologi 

Rumah Sakit Haji Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis megenai alur pelayanan 

pasien umum dan pasien BPJS di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Haji 

Surabaya serta yang dibutuhkan dari pasien untuk penerapan alur 

tersebut.  

2. Bagi Akademi  

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa jurusan D4 

Radiologi Universeitas Airlangga dan untuk memenuhi syarat kelulusan.  

3. Bagi Institusi Terkait  

Memberi masukan dan dorongan dalam meningkatkan mutu pelayanan 

khususnya pada alur pelayanan pasien umum dan pasien BPJS di 

Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. 

 

1.5 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Proposal Skripsi ini ialah Pelayanan di Instalasi Radiologi 

Rumah Sakit Haji Surabaya. Fokus penelitian yaitu pada alur pelayanan 

pasien BPJS dan Umum di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Surabaya.  
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