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Abstract 
This research is done by using qualitative research method with case study. The 

subject of this research is quality services, which consist of four specific factors: 
organizational culture, service system, human resources, and service strategies. The 
data assembly for this research is done by observations, intense interviews, and 
documentation reviews. The results of this research show that the organizational culture 
at the out patient installation in General Hospital Hasan Sadikin Bandung still not good, 
the hospital values have not been fully implemented yet by all sevice personnel. The 
service system at the out patient installation in General Hospital Hasan Sadikin Bandung 
is already good enough, but there are several factor that have to be repaired, which is 
some residens come late or not on schedule. The service people are already good 
enough, while the problems that still occured is the speed performance of service 
people. The strategy quality that applied in the service quality and the improvement of 
infrastructures at the out patient installation in General Hospital Hasan Sadikin Bandung 
is very good. 

Keywords: Quality, Service, Organization Culture, System Services, HR Services and 
Service strategy. 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh 
semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Program Indonesia Sehat memiliki tiga pilar 
utama pembangunan kesehatan yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, 
dan jaminan kesehatan nasional. Ketiga pilar ini kemudian dijabarkan melalui aksi 
nyata, yaitu: 1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan 
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan 
masyarakat; 2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan 
akses pelayanan rumah sakit, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan continum of care dan intervensi 
berbasis resiko kesehatan; 3) Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan 
dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya 
(Moeloek, 2015). 

RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya 
mempercepat derajat kesehatan masyarakat Indonesia. RSHS telah menjadi rumah sakit 
rujukan puncak (top reveral hospital) di Propinsi Jawa Barat sejak tahun 1978 dan 
ditetapkan sebagai rumah sakit Tipe A oleh Menteri Kesehatan RI sejak tahun 2004. 
Peran strategis tersebut tertuang dalam rencana strategis bisnis (RSB) RSHS yang 
mengacu pada rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Renstra 
Kementerian Kesehatan ini tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 
yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk 
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program/kegiatan, indikator, target sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka 
regulasinya. 

Sebagai Rumah Sakit Kelas A, RSHS memiliki kemampuan untuk memberikan 
pelayanan medis spesialistik dan subspesialistik luas, yang terdiri dari 20 pelayanan 
spesialistik dan 133 pelayanan subspesialistik. Salah satu pelayanan yang menjadi lokus 
dalam penelitian ini adalah Instalasi Rawat Jalan (IRJ). IRJ merupakan pelayanan yang 
penting bagi masyarakat Jawa Barat yang sedang berobat jalan, dan juga IRJ memiliki 
jumlah pasien terbanyak yang melayani pasien hingga 1.500 orang perhari dibanding-
kan dengan pelayanan yang lain. Sesuai dengan fungsinya, IRJ merupakan 
penyelenggara kegiatan pelayanan poliklinik rawat jalan yang terdiri dari berbagai 
disiplin ilmu kedokteran klinik. IRJ memiliki 133 layanan subspesialistik, SDM dokter 
sebanyak 325 tenaga subspesialistik, dan memiliki tenaga pendukung kegiatan 
pelayanan yang berjumlah 1.300 tenaga PPDS. Pasien yang berkunjung ke IRJ dilayani 
setiap hari senin s.d jumat mulai pukul 07.00 s.d 15.30 WIB.  

Penilaian masyarakat terhadap kinerja rumah sakit sebenarnya berfokus pada 
kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh seluruh unit pelayanan yang ada di rumah 
sakit. Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yakni 
strategi pelayanan yang tepat, SDM yang berkualitas, dan sistem pelayanan tersusun 
dengan baik serta budaya organisasi. Pelayanan ini tentunya tidak hanya sebatas 
pelayan dalam menangani keluhan pasien, akan tetapi keseluruhan pelayanan yang akan 
diterima oleh pasien, mulai dari pendaftaran sampai ditanganinya pasien oleh tenaga 
medis yang berkompeten. Untuk mewujudkan hal ini tentunya dibutuhkan sistem dan 
prosedur pelayanan rumah sakit yang tersusun dengan baik dan terintegrasi antara satu 
bagian dengan bagian yang lainnya. Keempat aspek tersebut sudah seharusnya dimiliki 
oleh setiap institusi yang bergerak di bidang pelayanan. Namun keempat aspek ini 
belum berjalan dengan baik di IRJ RSHS, bahkan cenderung menimbulkan permasalahan 
bagi pasien. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang didasarkan pada pengamatan serta 
wawancara awal (pra-penelitian), yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

Pertama, sistem pendaftaran pasien yang berlaku sekarang sudah mulai memiliki 
kemajuan dengan adanya contact center, namun dibatasi untuk 200 pasien pendaftar 
pertama sehingga masih terjadi penumpukkan pasien di IRJ. 

Kedua, petugas kurang tanggap terhadap keinginan pasien. Berdasarkan laporan 
IKM tahun 2015, keramahan dan kesopanan petugas, baik petugas medis ataupun non 
medis di IRJ masih kurang. 

Ketiga, kecepatan waktu pelayanan yang masih kurang. Saat ini jumlah tenaga yang 
ditugaskan di IRJ dilihat masih kurang terutama tenaga dokter sehingga menyebabkan 
pasien harus mengantri. Dokter yang bertugas di Poliklinik IRJ RSHS merupakan dokter 
PPDS yang sedang melakukan pendidikan pada FK Unpad melalui kerjasama dengan 
RSUP Dr. Hasan Sadikin. FK Unpad menugaskan dokter PPDS di seluruh Poliklinik sesuai 
dengan formasi pendidikan, sedangkan kebutuhan dokter IRJ RSHS tidak sesuai dengan 
jumlah formasi pendidikan tersebut. Hal ini menyebabkan kinerja IRJ RSHS menjadi 
kurang baik karena kekurangan SDM dokter. Sehingga menyebabkan rasio antara dokter 
dan pasien masih belum seimbang. 

Keempat, selama ini pasien IRJ sering mengeluhkan mengenai buku status yang 
terlambat didistribusikan ke Poliklinik (IKM, 2015). Pelayanan di IRJ masih manual 
menggunakan status pasien yang disimpan di rekam medis. Sehingga ketika pasien 
datang ke IRJ harus menyerahkan rujukan ke loket, kemudian petugas mencari status 
pasien tersebut. Hal ini sangat tidak efisien karena petugas harus bekerja secara manual 
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untuk mencari status pasien tersebut yang tentunya sangat membutuhkan waktu yang 
relatif lama. Akibatnya,  pasien harus menunggu berjam-jam karena dokter belum bisa 
memeriksa jika belum ada status pasien. Padahal permasalahan ini bisa diselesaikan 
apabila sistem dan prosedur dalam pelayanan pasien ini sudah terintegrasi antara satu 
bagian dengan bagian yang lain. Dibutuhkan strategi pelayanan yang baik dalam 
menangani masalah buku status rekam medis ini agar pelayanan berjalan lancar. 

Kelima, panjangnya antrian yang menyebabkan waktu tunggu pasien menjadi 
lama. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kinerja Individu (IKI) pada bulan Februari 
2015, Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) di IRJ RSHS adalah 71 menit 20 detik, waktu 
ini lebih lambat dibanding dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian 
Kesehatan RI. 

Keenam, sarana dan Prasarana di IRJ RSHS masih sangat kurang, hal tersebut 
terlihat pada saat pagi hari dimana penumpukkan pasien terjadi di pendaftaran IRJ 
RSHS. 

 
B. TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 

Dalam penelitian ini disampaikan beberapa kerangka teori/konsep yang berkaitan 
dengan topik kajian. 

 
1. Administrasi Publik 
a.  Pengertian Administrasi 

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad dan ministare, yang 
berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administratio yang berarti 
“pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, 
pengelolaan”. Administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa Inggris 
dipergunakan istilah clerical work, paper work atau office work atau administrasi dalam 
arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian 
nomor/kode surat, pengetikan penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, 
berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi 
(Syafri, 2012 : 3). 

 
b.  Administrasi Publik 

Terminologi public administration ini berasal dari Amerika Serikat dan Inggris 
yang pada awalnya dialihbahasakan menjadi ilmu administrasi publik. Administrasi 
publik adalah penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif-legislatif-yudikatif) yang 
menyangkut fungsi-fungsi manajerial dan dukungannya, dalam rangka mencapai tujuan, 
ialah memberikan pelayanan pemerintahan yang prima demi kepentingan masyarakat. 

 
2. Konsep Manajemen Pelayanan Publik  
a.  Konsep Manajemen 

Pelayanan yang diberikan dengan baik dengan berbagai sumber daya harus diatur 
dengan proses manajemen yang baik. Kata Manajemen sendiri berasal dari bahasa 
Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur 
(manajemen wikipedia. 2010). Manullang (dalam Ratminto dan Winarsih, 2008 : 1) 
mendefinisikan manajemen sebagai : “Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 
penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. 
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b.   Konsep Pelayanan 
Konsep pelayanan mengandung bermacam-macam arti meliputi rupa-rupa 

kegiatan, dan dipakai untuk berbagai bidang studi. Sejauh ini padanan bahasa Indonesia, 
kata pelayanan dalam bahasa Inggris ada dua istilah, yaitu administering  dalam 
administration dan servicing dalam service (public service dan civil service). Dalam 
konsep administration lebih menunjukkan sistem (struktur) dan proses ketimbangan 
substansi kebutuhan manusia dan publik, sedangkan konsep service (servis) sebaliknya 
merupakan hasil kerja/produk (output). Di samping itu, layanan sebagai keluaran 
(output) pelayanan mengandung dua arti: sebagai jasa (komoditi dalam arti luas) dan 
sebagai seni (cara). Menurut Rewansyah (2012 : 53) “Sebagai seni, layanan itu 
terbentuk sebagai upaya aparatur pemerintah (pegawai negeri) untuk mengefektifkan 
kegiatan atau pelayanannya sesuai dengan kondisi orang, makhluk, atau lingkungan 
yang dilayani, yang bagaimana sekalipun keadaannya. Oleh karena itu, aparatur 
pemerintahan (pegawai negeri) harus benar-benar berkualitas : kreatif, inovatif, 
proaktif dan berfikir positif.” 

 
c.  Konsep Pelayanan Publik  

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali 
dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi 
pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah 
tersebut dipakai sebagai terjemahan dari public service.  Penggunaan istilah pelayanan 
publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan 
umum atau pelayanan masyarakat. Istilah pelayanan umum ini dapat disejajarkan atau 
dipadankan dengan istilah pelayanan publik. Lebih lanjut Sinambela (2010:5) 
mengatakan bahwa “Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) 
tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 
hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat.”   

 
d.   Konsep Manajemen Pelayanan Publik 

Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik 
terutama dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks 
masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas. Sehingga 
diperlukan manajemen pelayanan publik sebagai bentuk evaluasi kualitas organisasi 
pelayanan baik pemerintah pusat maupun daerah. Ratminto dan Winarsih (2008:4) 
pengertian manajemen pelayanan yaitu “Suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk 
menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan 
menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan 
pelayanan”. 

 
3. Konsep Kualitas Pelayanan Publik 
a.  Konsep Kualitas Pelayanan 

Berbagai definisi diberikan para ahli terhadap kualitas pelayanan. Parasuraman et. 
al (1988) mengartikan “Kualitas sebagai suatu bentuk sikap, berhubungan namun tidak 
sama dengan kepuasan, yang merupakan hasil dari perbandingan antara harapan 
dengan kinerja aktual. Namun kualitas pelayanan dan kepuasan dibentuk dari hal yang 
berbeda”.  

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 53 

Jurnal Bina Administrasi (Volume V, Nomor 1) 

b.  Konsep Kualitas Pelayanan Jasa  
Kottler (2009 : 36) mendefinisikan jasa sebagai berikut “Jasa/layanan (service) 

adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain 
yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun”. Jika 
dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat 
terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan 
bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis.  

 
c.  Mengelola Kualitas Jasa 

Perusahaan jasa yang bagus tahu bahwa sikap karyawan yang positif akan 
mendorong kesetiaan pelanggan yang lebih kuat. Menanamkan orientasi pelanggan yang 
kuat dalam diri karyawan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen 
mereka, terutama jika mereka berada dalam pengaturan jasa yang memungkinkan 
tingkat waktu kontak pelanggan yang tinggi.  
 
d.  Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

Kotler (1994 : 561) mengemukakan empat karakteristik pelayanan publik yakni 
Intangible, Inseparibility, Variability dan Perishability. Dari karakteristik tersebut 
Kotler (1994 : 561) merumuskan dimensi kualitas pelayanan publik dengan penjelasan 
sebagai berikut : 
1) Reliability (kepercayaan, kendalan), yaitu kemampuan untuk memberikan secara 

cepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen atau 
pelanggan. 

2) Responsiveness (ketanggapan, kepekaan), yaitu kesadaran atau keinginan untuk 
membantu konsumen dan memberikan pelyanan yang cepat atau tanggap, efektif 
dan efisien). 

3) Assurance (kepastian, jaminan keamanan), yaitu pengetahuan atau wawasan dan 
kemampuan pemberi layanan untuk menimbulkan keyakinan dan jaminan 
keamanan konsumen/pengguna jasa layanan. 

4) Empathy (kepedulian, empati), yaitu kemauan memberikan pelayanan melalui 
pendekatan personal relation, memberikan perlindungan serta usaha untuk 
mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.  

5) Tangible (nyata terasa, berwujud), yaitu penampilan para pegawai dan 
kenyamanan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan serta tampilan peralatan 
atau perlengkapan yang menunjang pelayanan. 

 
4.  Faktor-Faktor yang Menentukan Kualitas Pelayanan Publik 

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memuaskan kebutuhan pelanggan 
berarti perusahaan harus memberikan pelayanan berkualitas (service quality) kepada 
pelanggan. Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila pelayanan yang diberikan 
kepada pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani, karena 
merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat menilai kualitas pelayanan 
berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari 
pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal tersebut 
dapat dicapai dengan mengacu kepada kualitas pelayanan yang bebas dari kekurangan 
atau kerusakan (Riawan, dkk :2005). 

Hal senada diungkapkan oleh Abrcht (dalam Yamit, 2005 : 23) dikatakan bahwa 
terdapat dua pendekatan pelayanan berkualitas yang populer digunakan kalangan 
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bisnis Amerika dan kini telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Pendekatan 
pertama dikemukanan oleh Albrcht (dalam Yamit, 2005 : 23) yang mendasarkan 
pendekatan pada dua konsep pelayanan yang berkualitas yaitu : 1) Service Triangle dan 
2) Total Quality Service diterjemahkan sebagai layanan mutu terpadu (dalam Zulian 
Yamit, 2005:23). Berdasarkan dua pendapat di atas, maka kualitas pelayanan ditentukan 
oleh empat faktor yaitu kultur organisasi, sistem pelayanan, SDM pelayan dan strategi. 
Berikut ini penjelasan dari masing-masing faktor yaitu : 
a)    Strategi Pelayanan (Service Strategy) 

Menurut Boyne dan Walker dalam jurnalnya yang berjudul Strategy Content and 
Public Service Organizations, (2004 : 3) menyatakan bahwa “strategy can be 
interpreted more broadly as a means to improve public services, whether these are 
provided by one agency or whole networks of organizations”.  

b)   Sumber Daya Manusia Pemberi Pelayanan (service people) 
Menurut Sonny Sumarsono (2003 : 4) sumber daya manusia atau human recources 
mengandung dua pengertian yaitu “Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang 
dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas 
usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan 
barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja 
untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu 
melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan 
tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau 
masyarakat”. 

c)    Sistem Pelayanan (Service S ystem) 
Sistem pelayanan yaitu prosedur atau cara untuk memberikan layanan kepada 
pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang dimiliki dan seluruh sumber 
daya manusia yang ada. Sistem ini harus konsisten dengan paket layanan dan 
dirancang sesederhana mungkin sehingga tidak membingungkan para pelanggan. 
Anthony dan Govindarajan (2005 : 7) menyatakan bahwa “Suatu sistem merupakan 
suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau 
sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah yang 
berirama, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu”. 

d)    Kultur Organisasi 
Kultur (culture) dalam pengertian sehari-hari memiliki pengertian budaya, 
kebiasaan, adat istiadat. Kultur dan organisasi merupakan salah satu bentuk 
dukungan dari suatu pelayanan publik agar dapat terwujud dengan baik dengan 
mengutamakan kepentingan masyarakat. Budaya birokrasi yang berkembang dalam 
suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang 
melingkupinya. Ivancevich et all (Ratminto dan Winarsih, 2008 : 120) 
mendefinisikan “Budaya kinerja sebagai suatu situasi kerja yang memungkinkan 
semua karyawan dapat melaksanakan semua pekerjaan dengan cara terbaik yang 
dapat dilakukannya.”  
 

 
C. METODE PENELITIAN 

Peneliti mencermati bahwa fenomena permasalahan di IRJ RSHS merupakan suatu 
proses untuk mengungkapkan permasalahan sosial. Sesuai karakternya, permasalahan 
sosial hanya akan dapat dipecahkan secara lebih mendalam melalui pendekatan 
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kualitatif dengan membangun interaksi komunikasi dengan masyarakat setempat 
(Herdiansyah, 2010). Hal ini telah dimulai dengan melakukan wawancara awal dengan 
pasien/pengunjung di IRJ RSHS. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penggunaan 
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sangatlah tepat. Untuk menguatkan 
penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini, peneliti cenderung 
menggunakan metode penelitian studi kasus. Alasan penggunaan metode penelitian ini 
karena kualitas pelayanan dalam penelitian ini tidak meneliti pasien rumah sakit secara 
keseluruhan, akan tetapi dibatasi pada instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat 
Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

Dalam penelitian ini, penentuan sumber data/informan yang diambil pada situasi 
sosial berdasarkan purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). 
Soehartono (2002:63) menjelaskan bahwa “Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil 
sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang menurut 
dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian”. Jadi, sampel dalam penelitian ini 
adalah individu yang dianggap mampu dan tahu terkait tujuan penelitian ini, yang dalam 
pendekatan kualitatif lazim disebut sebagai informan. Berkaitan dengan teknik 
purposive sampling ini. Setelah melakukan penelitian, informan dalam penelitian ini 
berjumlah 13 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

 
Tabel 3.1 

SUMBER DATA/INFORMAN PENELITIAN 

No. 
Sumber Data/ 

Informan 
Data/Informasi yang 

Didapatkan 

1. Direktur Umum dan Operasional Strategi Pelayanan di IRJ RSHS 

2. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Strategi Pelayanan di IRJ RSHS 

3. Kepala IRJ RSHS 1.  Sistem pelayanan di IRJ RSHS 

4. Kepala Instalasi Farmasi 2. Sistem pelayanan di IRJ RSHS 

5. Wakil IRJ RSHS 

1.   Kultur Organisasi di IRJ RSHS  
3. SDM di IRJ RSHS  
4. Sistem pelayanan di IRJ RSHS 
5. Strategi peningkatan kualitas pelayanan di IRJ 

RSHS 

6. 
Kepala Sub Instalasi Pengelolaan Rekam 
Medis  

1. Kultur Organisasi di IRJ RSHS  
2. SDM di IRJ RSHS  
3. Sistem pelayanan di IRJ RSHS 
4. Strategi peningkatan kualitas pelayanan di IRJ 

RSHS 

7. Staf Bagian Pendaftaran 

1. Kultur Organisasi di IRJ RSHS  
2. SDM di IRJ RSHS  
3. Sistem pelayanan di IRJ RSHS 
4. Strategi peningkatan kualitas pelayanan di IRJ 

RSHS 

8. 

 
 
Pasien  
 

1. Kultur Organisasi di IRJ RSHS  
2. SDM di IRJ RSHS  
3. Sistem pelayanan di IRJ RSHS 
4. Strategi peningkatan kualitas pelayanan di IRJ 

RSHS  

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi 

(Observation), wawancara mendalam (In-depth Interview), dan kajian dokumentasi. , 
peneliti lebih menggunakan observasi/pengamatan tidak terlibat (non-participant 
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observation). Non-participan merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara 
langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Alasan peneliti menggunakan 
pengamatan tidak terlibat ini adalah ingin mengamati dan mencatat berbagai peristiwa 
yang dianggap perlu sebagai data penelitian. Dengan melakukan pengamatan terlibat ini 
data/informasi yang diperoleh dari pasien dapat dikumpulkan secara detail. Observasi 
yang dilakukan peneliti selama penelitian dilakukan dengan cara melihat, mengamati, 
mencatat kegiatan selama penelitian berlangsung. Pengumpulan data melalui 
wawancara mendalam dilakukan peneliti kepada beberapa informan sampai data yang 
dikumpulkan sudah benar-benar jenuh (transkrip wawancara terlampir). Artinya 
peneliti berhenti melakukan wawancara sampai data/informasi yang diperoleh tidak 
menimbulkan permasalahan baru atau persepsi yang berbeda di antara informan. 
Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan laptop, notes dan alat tulis, serta 
pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, kajian dokumentasi sangat penting karena 
dalam menganalisis pelayanan di IRJ RSHS berangkat dari studi dokumentasi berupa 
dokumen resmi, seperti peraturan dan laporan. 

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh 
peneliti adalah merangkum data/informasi yang diperoleh melalui observasi, 
wawancara, dan kajian dokumentasi ke dalam bentuk tulisan. Setelah data diformat 
berdasarkan instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan (script), langkah 
selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display). Penyajian data dalam 
penelitian ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, tabel, dan 
gambar dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis data yang selanjutnya akan 
berpengaruh terhadap perumusan kesimpulan serta saran/rekomendasi. 

Teknik verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi (data 
dan metodologi), member check, klarifikasi bias, dan external auditor. Penggunaan 
keempat teknik ini dimaksudkan agar data/informasi yang diperoleh di lapangan akurat 
dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

 
D. PEMBAHASAN 

Kepuasan pasien dapat terwujud apabila kualitas pelayanan kepada pasien 
bermutu. Pelayanan IRJ yang baik akan membuktikan bahwa IRJ tersebut berkualitas 
baik. Untuk mengetahui kualitas pelayanan IRJ RSHS, dibawah ini akan dianalisis 
mengenai 4 faktor yang menentukan kualitas pelayanan IRJ RSHS yaitu kultur 
organisasi, sumber daya manusia, sistem pelayanan dan strategi pelayanan. Keempat 
faktor inilah yang menjadi proses pembahasan dalam sub bab ini.  

 
1.  Kultur Organisasi 

IRJ RSHS pada umumnya merupakan organisasi besar yang telah tertata 
sedemikian rupa sehingga memiliki kultur yang dapat dikategorikan sebagai kultur yang 
telah memiliki dan menerapkan manajemen modern. Dilihat dari fenomena yang ada, 
budaya di IRJ RSHS masih didominasi oleh budaya yang bersifat elite yaitu perilaku yang 
cenderung menempatkan diri sebagai alat pemerintah daripada sebagai pelayan 
masyarakat. Selain itu budaya di IRJ RSHS kerap dikecam oleh masyarakat karena tidak 
mengedepankan profesionalisme. Budaya yang akan diteliti adalah budaya yang 
menyangkut perilaku pelayan dan simbol IRJ RSHS.   
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a.  Perilaku 
Dalam pembangunan aspek kultural melingkupi proses perubahan sikap dan 

perilaku petugas pelayanan semenjak petugas tersebut bergabung menjadi pegawai IRJ 
RSHS. Petugas pelayanan dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat. Tata nilai yang 
telah ditetapkan dalam RSB RSHS yaitu Pamingpin Pituin (Kepemimpinan, Profesional, 
Inovatif, Tulus, Unggul, Integritas). Kata pamingpin pituin diambil dari bahasa sunda 
dalam bahasa sunda yang berarti pemimpin asli, atau kepemimpinan yang berasal dari 
daerah sunda. Tata nilai yang telah ditetapkan belum sepenuhnya disosialisasikan 
kepada seluruh petugas IRJ RSHS sehingga tata nilai tersebut belum terinternalisasikan 
kepada seluruh petugas. Selain tata nilai tersebut ada nilai-nilai lain yang harus dimiliki 
oleh petugas RSHS yaitu slogan 5S. Nilai-nilai ini lebih cenderung diketahui dan 
diamalkan oleh petugas IRJ RSHS. Nilai 5S tersebut merupakan salah satu nilai dalam 
slogan yang dibuat oleh RSHS yang merupakan janji layanan yang dirangkum dalam kata 
“SIGAP” yaitu : S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun), I (Inovatif dalam berkarya), 
G (Gelorakan Semangat Prima), A (Amanah menjaga keselamatan pasien), P (Peduli, 
perhatian dan perasaan). 

Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun atau biasa disingkat 5S menjadi hal 
sederhana yang perlu dibiasakan. Dibalik itu, terkandung nilai-nilai saling menghormati, 
saling menghargai dan  mencintai antarsesama. Sikap dan perilaku petugas IRJ RSHS 
menunjukkan bahwa slogan 5S yang telah didengungkan tidak seluruhnya diaplikasikan 
dalam pelayanan IRJ RSHS, ada sebagian yang mengerti dan melaksanakan slogan 
tersebut, namun ada juga beberapa yang bersikap biasa-biasa saja.  

 
b.  Simbol 

Petugas pelayanan menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh RSHS dan 
juga menggunakan tanda pengenal. Tanda pengenal dan seragam yang mereka pakai 
merupakan simbol bagi petugas pendaftaran. Simbol yang diberikan oleh seluruh 
petugas IRJ RSHS berupa pakaian dinas menunjukkan suatu nilai yang sudah baik. 
Simbol yang diberikan oleh satpam di IRJ RSHS sama dengan simbol-simbol yang selalu 
diberikan di tempat-tempat pelayanan lainnya. Penampilan dari satpam yang sangat 
rapih dan seragam merupakan simbol dari petugas satpam di IRJ RSHS. Perawat-
perawat yang bertugas di Poliklinik mengenakan seragam putih-putih atas bawah dan 
juga jika berhijab akan mengenakan jilbab warna putih. Begitupun dengan dokter PPDS 
IRJ RSHS memakai pakaian bebas dilengkapi dengan jas dokter PPDS berwarna putih 
berlengan pendek. 

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa simbol berupa logo dan 
seragam petugas pelayanan sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kesehatan.  
 
2.  Sistem Pelayanan 

Sistem adalah prosedur atau tata cara yang dirancang untuk mendorong dalam 
meningkatkan mutu pelayanan. Dalam pelayanan rawat jalan ada beberapa prosedur 
yang harus di ketahui atau harus dipahami oleh pasien IRJ RSHS, agar proses pelayanan 
itu berjalan dengan baik, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah. 
Prosedur pelayanan rawat jalan adalah aturan atau sistem yang dibuat untuk melayani 
atau memenuhi kebutuhan orang lain, dalam hal ini pasien ingin mendapatkan 
perawatan tentang kesehatannya tanpa memerlukan penginapan (hospitalize). Rawat 
jalan atau poliklinik juga berfungsi sebagai tempat penemuan diagnosis dini, yaitu 
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tempat pemeriksaan pasien pertama dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut dalam 
tahap pengobatan penyakit. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tahapan pelayanan 
pasien IRJ RSHS.  

 
 

a.  Tahapan Pelayanan Pasien IRJ RSHS 
Jadwal pelayanan IRJ RSHS mulai pukul 07.00 s.d. 15.30 WIB. Bagi pasien yang 

tidak melakukan pendaftaran melalui contact center, bisa datang langsung ke IRJ RSHS. 
Dari pantauan dilapangan kepadatan di IRJ RSHS semakin menambah panjangnya 
antrian, kondisi tersebut masih bisa ditangani oleh pihak rumah sakit, karena di gerbang 
pintu masuk telah berdiri satpam yang akan memandu pasien untuk berbaris, sehingga 
bisa mempercepat proses pendaftaran. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang 
dilakukan peneliti didapatkan bahwa antrian di IRJ RSHS ini sudah terjadi sebelum jam 
pelayanan dan ini dapat dilihat berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa 
halaman IRJ RSHS sudah dipadati oleh pasien dan keluarga pasien sebelum jam 
pelayanan dimulai. Rata-rata jumlah kunjungan adalah 1200 sampai 1500 orang per 
hari sehingga ada pasien yang harus menunggu di luar gedung.  

Pasien IRJ RSHS terlebih dulu harus mendaftarkan diri di loket pendaftaran. Hal ini 
di tujukan agar pasien terdaftar dalam buku register dan agar pasien mendapatkan hal-
hal yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu berupa formulir 
rekam medis ataupun kartu kunjungan pasien. IRJ RSHS menyediakan mesin antrian 
digital, yaitu sebuah sistem yang fleksibel dan mudah pengoperasiannya. Pasien yang 
datang memasuki antrian satu persatu-satu langsung mengambil nomor antrian yang 
bisa diambil melalui sistem komputer dengan mengikuti panduan yang ditampilkan 
pada layar monitor komputer. 

Berikut ini tahapan pelayanan pasien sejak pendaftaran sampai mendapatkan obat 
di IRJ RSHS : 
1) Pada saat pendaftaran. 

Pasien dipanggil sesuai nomor antrian.  Setelah pasien mendaftar, bagi pasien umum, 
pasien tersebut menuju bank Mandiri untuk membayar, namun untuk pasien 
BPJS/kontraktor/ karyawan bisa langsung menunju ke Poliklinik yang dituju. Setelah 
mendapatkan giliran dipanggil oleh petugas, pasien diarahkan langsung menuju 
tempat pemeriksaan dokter (poli umum, sub spesialistik, atau poli gigi) sesuai 
keluhan yang dialaminya. Pada prosedur ini pasien mulai mendapatkan pelayanan 
berupa pelayanan medis, sesuai dengan poli yang di tujunya dan tentu saja di tangani 
juga oleh ahlinya. Jika dokter PPDS merasa pasien perlu menerima tindakan lanjutan 
maka pasien diharuskan untuk mengikuti tindakan lanjutan. Dimana dalam hal ini 
pasien menerima pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis dengan 
tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis termasuk tindakan operasi 
ODC (One Day Care). Selanjutnya, apabila pasien yang diperiksa oleh dokter 
mendapatkan resep obat, maka pasien tersebut akan meninggalkan poliklinik 
kemudian menuju apotik. Jarak antara poliklinik dan apotik tidak terlampau jauh, 
masih di area IRJ RSHS. Antrian pun akan terlihat kembali di apotik IRJ RSHS. Setelah 
menyelesaikan semua tahapan pelayanan IRJ RSHS, pasien mengecek kembali 
perlengkapan yang dibawa. Setelah pasien pulang maka berkas RM yang tadi di bawa 
ke poliklinik diambil kembali oleh bagian distribusi untuk dilakukan penganalisaan 
ketidaklengkapannya baik itu yang harus diisi oleh dokter perawat ataupun petugas 
rekam medisnya. 
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2) Pada Saat Pelayanan Obat 
Pelayanan obat merupakan salah satu bagian yang penting dalam penyelenggaraan 
pelayanan rumah sakit dan tidak terpisahkan dari pelayanan medik keperawatan. Di 
IRJ, pelayanan obat adalah tanggungjawab dari Instalasi Farmasi. Kecermatan, 
ketepatan dan kecepatan pelayanan farmasi merupakan indikator penting kepuasan 
pasien. Kecepatan pelayanan farmasi tergantung proses yang dilaksanakan pada saat 
pelayanan farmasi. Farmasi rawat jalan adalah apotek yang hanya mengerjakan resep 
untuk pasien yang telah menerima perawatan medis. Pasien di apotek rawat jalan 
dilayani oleh apoteker terlatih yang akan memberikan petunjuk penggunaan yang 
tepat dari obat-obatan termasuk kemungkinan efek samping dan tindakan 
pencegahannya. Prosedur di apotek rawat jalan hampir sama dengan pendaftaran 
yaitu dengan mengambil nomor antrian. 

 
Dari pantuan peneliti, alur pelayanan pasien yang terjadi di IRJ RSHS sudah 

berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Manajemen RSHS. Pasien mengikuti alur 
yang ada dan petugas pun telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan 
aturan. Sehingga bisa dikatakan bahwa alur yang ada dengan kenyataan di lapangan 
sudah sesuai. Namun alur yang ada sekarang belum berdampak banyak terhadap 
kualitas di IRJ RSHS, karena alur tersebut terlalu panjang dan birokrasinya terlalu rumit. 
Perlu adanya penyesuaian alur berdasarkan kebutuhan pasien.  

 
b.  Waktu Tunggu 

Setiap pasien pasti akan memiliki tujuan yang berbeda untuk berobat rawat jalan 
ke IRJ. Ada pasien yang hanya berkunjung ke satu poliklinik saja, namun ada juga pasien 
yang berkunjung ke dua poliklinik. Bahkan ada yang berkunjung hanya ke Penunjang 
saja, dan ada juga yang berkunjung ke poliklinik lalu ke penunjang, tergantung 
kebutuhannya. Sehingga waktu tunggu pasien dapat berbeda-beda. 

Pembagian waktu menunggu dapat dilihat dibawah ini : 
• Menunggu mengambil nomor antrian 
• Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) meliputi : 

o Menunggu dipanggil untuk pendaftaran 
o Menunggu buku rekam medis 
o Menunggu pelayanan dari dokter  

• Waktu Tunggu Obat Jadi (WTOJ) 
 

Waktu tunggu yang dihitung sebagai indikator kinerja sebuah rumah sakit oleh 
Kemenkes hanya ada 2 yaitu : 

 
1) Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)  

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) adalah waktu yang digunakan pasien untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan mulai tempat pendaftaran sampai masuk ke 
ruang pemeriksaan dokter. Waktu tunggu di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) melalui standar pelayanan minimal. Setiap rumah sakit harus 
mengikuti standar pelayanan minimal tentang waktu tunggu ini. Standar pelayanan 
minimal di rawat jalan berdasar Kemenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 ialah 
kurang atau sama dengan 60 menit. Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, 
dapat disimpulkan bahwa WTRJ dapat tercapai bila seluruh instalasi/Departemen 
yang berada dalam rangkaian pelayanan IRJ dapat bekerja bersama-sama dan dapat 
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berkoordinasi dengan baik. Jika lintas sektoral ini memiliki penengah sebagai garis 
koordinator maka akan dengan mudah WTRJ tercapai sesuai dengan standar 
Kemenkes.  
 

2) Waktu Tunggu Obat Jadi (WTOJ).  
Pengerjaan resep yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga 
farmasi akan membuat staf jenuh, produktivitas menurun dan akan turnover yang 
tinggi. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal RS pelayanan farmasi menyebutkan beberapa indikator yang harus dipenuhi 
yaitu : (1) waktu tunggu pelayanan obat jadi < 30 menit, obat racikan < 60 menit (2) 
tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100% (3) kepuasan pelanggan > 
80% (4) penelitian resep sesuai formularium 100%. 

 
Ketepatan Jadwal waktu pelayanan di IRJ RSHS masih belum bisa dipastikan. Hal 

ini dikarenakan banyak sekali faktor yang mempengaruhi jadwal waktu pelayanan. 
Selain mengenai kedatangan dokter, hal lain yang menjadi penyebabnya adalah 
penyiapan buku rekam medis pasien yang masih lambat sehingga pasien tidak tahu 
harus menunggu berapa lama lagi untuk mendapatkan pelayanan. 

 
3.  Sumber Daya Manusia  

Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang melakukan pelayanan. 
Artinya keberadaan manusia yang memberikan pelayanan menjadi faktor penentu 
terhadap kualitas pelayanan. Peran SDM menjadi penting ketika pelayanan ditunjukkan 
oleh kehandalan dan komitmen, pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan 
konsumen. SDM di IRJ RSHS bukan merupakan satu kesatuan yang utuh, SDM di IRJ 
terdiri dari 3 unit yang berbeda diantaranya adalah Instalasi Rawat Jalan, Sub Instalasi 
Pengelolaan Rekam Medis, dan Departemen/SMF. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di IRJ RSHS tidak hanya didukung oleh 
ketersediaan sarana dan prasarana medis saja, tetapi juga SDM sebagai petugas 
pelaksana pelayanan kesehatan tersebut. Selain ditinjau dari jumlah personil, untuk 
dapat menunjang kualitas pelayanan IRJ RSHS diperlukan SDM yang memiliki 
kompetensi, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai. Selain hal 
tersebut indikator SDM yang memegang peranan adalah Kejelasan petugas pelayanan, 
Kedisiplinan petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas pelayanan, Kemampuan 
petugas pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kecepatan pelayanan,  dan 
Kesopanan dan keramahan petugas.   

 
a)  Kejelasan Petugas Pelayanan 

Di IRJ RSHS kejelasan petugas pelayanan mengenai keberadaan petugas pelayanan 
dan kemudahan untuk menemui petugas pelayanan sangat penting, mengingat tidak 
jarang sudah ada pasien yang membutuhkan penanganan tetapi terkendala masalah 
administrasi karena yang mengurusi baru keluar ataupun petugas medisnya yang tidak 
berada di tempat. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pasien sulit untuk menemui 
dokter yang memberikan pelayanan. Dokter yang bertugas belum ada ditempat sesuai 
jadwal yang telah ditentukan sehingga pasien harus menunggu lama di lokasi. 
Permasalahan ini sudah lama terjadi bahkan sampai sekarang.       Indikator kejelasan 
petugas pelayanan di IRJ RSHS masih kurang, hal ini dikarenakan dokter yang bertugas 
di Poliklinik sulit ditemui dan jadwal kehadiran tidak dipatuhi. Dokter datang selalu 
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tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan dokter yang bertugas di Poliklinik harus 
mengikuti morning report terlebih dahulu pada pagi hari di Departemen/SMF masing-
masing, sehingga sulit menentukan waktu yang tepat untuk datang ke Polikinik. 
 
b)  Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

Indikator kedisiplinan petugas pelayanan mengenai tingkat kredibilitas petugas 
pelayanan dan tingkat ketepatan waktu petugas dalam menyelesaikan suatu pelayanan 
di IRJ RSHS merupakan indikator yang menentukan konsistesi waktu kerja. Waktu untuk 
dokter melayani pasien sulit ditentukan tergantung jenis penyakit yang pasien derita. 
Waktu yang diberikan bervariasi ada 5 menit, 10 menit bahkan 15 menit. Namun jika 
dirata-ratakan waktu pelayanan dokter sekitar 5 menit. Jadi selama 1 jam seorang 
dokter dapat melayani sebanyak 12 orang pasien. Tidak ada standar waktu untuk 
pelayanan dokter sehingga waktu pelayanan dokter  selama 5 menit sudah bisa 
dikatakan wajar. Berbeda dengan Instalasi farmasi yang melayani pasien IRJ RSHS. 
Berdasarkan data  yang telah disebutkan pada sistem pelayanan  yaitu data Waktu 
Tunggu Obat Jadi (WTOJ) yang masih belum memenuhi standar Kemenkes yaitu < 30 
menit. 

Indikator kedisiplinan petugas pelayanan di IRJ masih kurang, hal ini dikarenakan 
adanya ketidaktepatan waktu di Instalasi Farmasi yang menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan obat.    

 
c)  Tanggung jawab petugas pelayanan 

Bila dilihat dari indikator tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu tentang 
kejelasan dan wewenang tanggungjawab peneyelesaian tugas, menurut penelitian di 
lapangan  semua pasien menyatakan bahwa petugas sudah sangat cukup bertanggung 
jawab. Petugas memiliki rasa tanggungjawab yang besar kepada masyarakat sebagai 
konsumen. Dengan sikap seperti ini, petugas melakukan pekerjaan dengan ikhlas. 
Prinsip seperti ini berdampak pada kualitas pelayanan yang menguntungkan bagi 
masyarakat sebagai konsumen. Petugas melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya 
dan berusaha untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

 
d)  Kemampuan petugas pelayanan 

Seluruh pasien yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa petugas 
mampu dalam memberikan pelayanan. Kemampuan intelektual memang sudah tidak 
diragukan lagi karena SDM IRJ RSHS merupakan orang yang ahli dan berkompeten 
dalam bidangnya dan juga pengalaman yang cukup lama dalam hal kesehatan akan 
memberikan nilai tambah bagi petugas. Sumber daya manusia di IRJ RSHS sudah bekerja 
sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi yang mereka miliki berdasarkan tupoksi 
yang ada. Kemampuan petugas administrasi pendaftaran sudah sesuai dengan 
kualifikasi. Kemampuan petugas dapat mengurangi lamanya waktu tunggu pasien untuk 
dilayani sehingga tidak terlalu lama menunggu proses administrasi oleh petugas.       
Adapun pelayanan medis di Instalasi Rawat Jalan RSHS meliputi Staf medis sebagai 
dokter PPDS Penanggung Jawab Pelayanan Pasien (SPJP) adalah dokter PPDS spesialis 
yang mendapat tugas jadwal di IRJ dari Bagian/Departemen sesuai dengan kompetensi 
dan kewenangan klinisnya. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas medis dan 
non medis berkoordinasi dengan IRJ dan mentaati jadwal dan waktu pelayanan yang 
telah disepakati. Perawat yang bekerja di poliklinik IRJ RSHS sudah terlatih dan 
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memiliki kualifikasi sebagai perawat. Berdasarkan analisis diatas, petugas pelayanan IRJ 
RSHS pada dasarnya sudah bertangggungjawab terhadap pekerjaannya.  

 
e)  Kecepatan pelayanan 

Indikator kecepatan pelayanan jika dilihat dari tingkat kepentingannya yaitu target 
waktu pelayanan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan dinilai paling penting, hal ini dapat dipahami mengingat 
masyarakat yang datang ke IRJ RSHS adalah orang yang sakit sehingga perlu 
penanganan medis segera mungkin. Dalam melakukan pelayanan kesehatan petugas 
kesehatan harus melaksanakan standar waktu yang telah di tetapkan. Dari hasil analisis, 
pasien yang akan daftar ke IRJ RSHS sudah menunggu sekian lama untuk mendapatkan 
karcis, sehingga mereka mengatakan bahwa untuk pendaftaran memerlukan waktu 
yang lama. Waktu tunggu yang pasien hitung adalah pada saat pasien datang sampai 
dilayani oleh petugas pendaftaran, sedangkan petugas pendaftaran sendiri menghitung 
kecepatan waktu pelayanan adalah pada saat pasien tersebut dipanggil ke loket 
pendaftaran sampai dengan selesai dilayani. Analisa yang kedua adalah waktu pada saat 
pasien selesai dari loket pendaftaran sampai dengan dilayani oleh dokter. Analisa ini 
sangat berhubungan dengan Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) dimana definisi 
operasional dari WTRJ adalah rata-rata waktu yang diperlukan mulai dari pasien yang 
sudah terdaftar tiba di Poliklinik sampai dilayani dokter. Dari tahapan ini ternyata masih 
ada 2 tahapan lagi yang dilalui oleh petugas Instalasi Rekam Medis selain melayani 
pendaftaran yaitu pelayanan penyiapan rekam medis dan pendistribusian rekam medis.  

Sebetulnya dari segi kecepatan, kemampuan dokter dalam melayani pasien sudah 
cepat, hanya saja kenapa WTRJ masih belum terpenuhi karena dari beberapa tahapan 
tadi banyak kendala seperti kekurangan SDM, dan juga masalah yang lain adalah 
kedatangan dokter ke Poliklinik yang terlalu siang. Secara umum sebagian besar pasien 
yang diwawancara menyatakan waktu pelayanan di IRJ RSHS terlalu lama. IRJ RSHS 
telah menerapkan standar waktu pelayanan untuk masing-masing pelayanan, jadi untuk 
setiap proses pelayanan sudah baku. Namun bila waktunya hanya dihabiskan untuk 
menunggu giliran saja sudah cukup lama maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan. 
Berdasarkan analisa diatas kecepatan pelayanan di IRJ RSHS masih kurang baik.  

 
f)  Keadilan mendapatkan pelayanan 

Indikator keadilan mendapatkan pelayanan yaitu pelayanan yang tidak 
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Indikator ini dilihat dari 
tingkat kesamaan perlakuan mendapatkan pelayanan dan tingkat kemerataan 
jangkauan atau cakupan dalam pelaksanaan pelayanan.  

Petugas pendaftaran tidak akan membedakan antara pasien askes maupun pasien 
BPJS, mereka akan diperlakukan sama karena status kepesertaaannya sudah sama. 
Untuk pelayanan di Poliklinik pun sama, mereka melayani berdasarkan kedatangan 
pasien ke Poliklinik. Pasien yang pertama datang adalah pasien yang akan dilayani 
terlebih dahulu. 

 
g)  Kesopanan dan keramahan petugas 

Kesopanan dan keramahan petugas adalah bentuk penghargaan mereka terhadap 
pasien atau masyarakat. Pasien merasakan bahwa petugas dalam memberikan 
pelayanan juga disertai dengan sikap yang ramah, sopan serta menghargai keadaan 
pasien. Walaupun demikian masih juga terdapat sebagian kecil pasien yang mengatakan 
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tidak sopan dan tidak ada penghormatan terhadap pasien. Kesopanan dan keramahan 
petugas pelayanan adalah hal yang sangat penting karena secara tidak langsung dapat 
membantu proses kesembuhan dari dalam. 

 
4.  Strategi  

Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di IRJ RSHS tidak terlepas dari 
peran Pimpinan RSHS. Melihat kondisi IRJ RSHS yang memiliki banyak benturan 
kepentingan dan juga tidak adanya garis koordinasi antara IRJ – Departemen/SMF – 
Instalasi Rekam dibutuhkan satu kebijakan agar pelayanan di IRJ berjalan sesuai dengan 
keinginan masyarakat. Berikut ini strategi yang telah dilakukan oleh RSHS berdasarkan 
survey yang telah dilakukan oleh peneliti diantaranya: 

 
a) Standar Pelayanan 

Saat ini masyarakat semakin sadar untuk memilih layanan kesehatan yang baik. 
Beberapa golongan masyarakat tidak sungkan lagi untuk mempertanyakan alternatif 
perawatan yang akan mereka terima sesuai dengan kondisi keuangan mereka saat ini. 
Masyarakat saat ini sudah sangat kritis bila ada pelayanan yang dirasa kurang 
memuaskan. Untuk menghadapi dinamika masyarakat sedemikian rupa, RSHS telah 
melaksanakan akreditasi rumah sakit dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat 
dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi di 
rumah sakit adalah UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 
tentang rumah sakit dan Permenkes 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang organisasi 
dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Berikut ini  
1)  Akreditasi Rumah Sakit  

Akreditasi RS merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang 
dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu. Melalui akreditasi RS 
diharapkan ada perbaikan sistem di RS yang meliputi input, process dan product 
output (meliputi output dan outcome), sehingga tercapai pelayanan yang 
berkualitas meliputi safety, satisfaction, selfcare, comfort dan knowledge. Selain 
meraih akreditasi nasional KARS, RSHS juga telah meraih akreditasi dari Joint 
Commision Internasional (JCI) pada April 2016. Standar akreditasi internasional JCI 
adalah singkatan dari Joint Commission International merupakan standar yang 
dibuat agar pelayanan kesehatan rumah sakit berfokus kepada pasien dan 
diterapkan sesuai dengan budaya setempat untuk peningkatan mutu pelayanan 
secara berkesinambungan. Sebenarnya tujuan dilakukan akreditasi adalah agar 
pelayanan menjadi terstandar. Namun hasil rekomendasi dari akreditasi tersebut 
juga harus ditindaklanjuti. Peran pimpinan untuk dapat mengambil kebijakan 
mengenai permasalahan-permasalahan di lapangan sangat penting. Pimpinan harus 
mampu mengajak seluruh karyawan untuk berpartisipasi dan ikut membantu 
mensosialisasikan hal tersebut. 

2)  Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
RSHS telah melaksanakan pengukuran IKM sejak  tahun 2008 sampai dengan 
sekarang tahun 2016. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan 
setiap semester di seluruh area pelayanan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 
termasuk IRJ RSHS dengan Jumlah responden sebanyak 662 orang. Hasil dari 
pengukuran IKM tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep Siklus Deming  
atau disebut juga siklus PDSA sebagai bahan rekomendasi perbaikan untuk 
selanjutnya dilakukan rencana tindak lanjut dari hasil temuan di lapangan. Melalui 
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akreditasi dan pengukuran IKM ini, manajemen RSHS dapat mengetahui kekurangan 
di lapangan. RSHS dapat memprioritaskan penyelesaian permasalahan di lapangan. 
Strategi yang dilakukan oleh RSHS ini sesuai dengan teori yang dikemukan oleh 
Boyne dan Walker mengenai strategi untuk memberikan pelayanan kepada 
pelanggan dengan kualitas sebaik mungkin sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan perusahaan. 
 

b)  Peningkatan sarana pelayanan publik 
Penyediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan 

kewajiban RSHS dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. 
 Tersedianya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai menyangkut 
mudahnya pelayanan dan terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana.  Diperlukan 
perencanaan sehingga penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, 
dan bermutu berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip-prinsip tata 
pemerintahan yang baik (good governance). Dari strategi yang peneliti analisa berikut 
ini adalah strategi peningkatan sarana pelayanan publik melalui contact center dan 
pelayanan terpadu. 
1)  Contact Center 

Upaya melakukan perbaikan beberapa sarana rawat jalan melalui penambahan 
loket pendaftaran di rawat jalan sudah dilakukan, Sarana untuk pejalan kaki 
memasuki area pendaftaran dari luar rumah sakit (pedestrian) di rawat jalan sudah 
terealisasi. Loket pendaftaran yang sudah ada tengah dioptimalkan oprasionalnya 
dengan penambahan SDM yang bertugas di loket pendaftaran tersebut. Sistem 
pendaftaran by appointment (daftar melalui telepon) sudah berjalan dengan adanya 
Contact Center RSHS. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi agar tidak 
terjadi penumpukan pasien yang memerlukan pelayanan di IRJ RSHS. Saat ini 
teknologi informasi yang berkembang di Indonesia sudah sangat pesat. Hampir dari 
seluruh kalangan bawah sampai atas sudah memiliki alat telekomunikasi yang 
canggih. Untuk itu peneliti memberikan saran untuk melakukan registrasi secara 
online. Begitupun pasien yang datang ke IRJ RSHS merupakan pasien dari semua 
kalangan. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa pasien yang tidak 
dapat mengakses internet dengan mudah. Untuk itu peneliti memberikan solusi 
terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dengan 
beberapa instansi yang langsung dapat berinteraksi dengan masyarakat di Jawa 
Barat.  

2)  Pelayanan Terpadu 
Saat ini pasien yang membutuhkan pelayanan rawat jalan melampaui kapasitas 
fasilitas yang dimiliki RSHS. Sedangkan pelayanan kepada pasien harus dilakukan 
walaupun dengan fasilitas yang terbatas. Kondisi gedung rawat jalan yang 
digunakan saat ini kurang memadai menampung seluruh pasien yang 
membutuhkan pelayanan RSHS. Sesuai Master Plan RSHS, pada Tahun 2015 
direncanakan pembangunan tahap pertama (konstruksi) gedung rawat jalan. 
Dengan adanya pembangunan ini semoga pelayanan rawat jalan RSHS menjadi 
semakin nyaman dan keselamatan pasien semakin terjamin. IRJ RSHS memilliki 
gedung yang tesebar dibeberapa tempat. Gedung utama IRJ RSHS berada di RSHS 
bagian utara. Seluruh poliklinik tidak berada dalam satu gedung terpadu. Gedung 
utama terdiri dari Bagian Pendaftaran dan beberapa poliklinik lainnya. Saat ini 
penyederhanaan dalam proses pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
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merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh IRJ RSHS dalam rangka menjawab 
tuntutan dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 
Strategi penyederhaan ini membutuhkan waktu yang bertahap serta melibatkan 
berbagai bagian yang berbeda dalam suatu rumah sakit. Pada tahun 2014 mulai 
dilakukan perencanaan untuk pembangunan gedung rawat jalan terpadu sesuai 
dengan master plan RSHS. Dari analisis yang telah peneliti uraikan diatas mengenai 
strategi yang telah dilakukan oleh IRJ RSHS dapat disimpulkan bahwa IRJ RSHS 
sudah menerapkan strategi pelayanan yang baik. Strategi yang ada di IRJ RSHS 
dibuat dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber dana dan sumber daya 
manusia yang ada. Sehingga strategi yang diterapkan sekarang dapat menjadikan 
mutu IRJ RSHS lebih baik.  

 
 
E.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa kultur organisasi, sumber daya manusia, sistem 
pelayanan dan strategi cukup menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan IRJ RSHS. 
Kualitas IRJ RSHS dapat dilihat dan menunjukkan cukup baik di mata pasien/pengguna 
layanan IRJ RSHS. Untuk lebih jelasnya, kualitas pelayanan IRJ RHS dapat dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

 
1. Kultur Organisasi  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, kultur organisasi yang ada 
di IRJ RSHS masih kurang baik. Perilaku petugas pelayanan terhadap pasien belum 
menunjukkan keramahan, karena nilai-nilai yang telah diterapkan oleh pimpinan RSHS 
belum dapat diimplementasikan seluruhnya oleh petugas pelayaan di IRJ RSHS. Petugas 
IRJ RSHS telah memiliki simbol yang baik dalam hal berpakaian. Simbol yang diberikan 
oleh seluruh petugas IRJ RSHS berupa pakaian dinas yang seragam. 

 
2.  Sistem Pelayanan 

Penilaian terhadap sistem pelayanan (service system) yang didasarkan prosedur 
dan waktu tunggu masih menjadi permasalahan. Hal ini terbukti dengan antrian yang 
masih menumpuk sehingga masyarakat terlalu lama mendapatkan pelayanan dari 
pemberi layanan.  Masalah lain adalah lamanya waktu tunggu di IRJ yaitu Waktu Tunggu 
Rawat Jalan (WTRJ) dan Waktu Tunggu Obat Jadi (WTOJ) yang menyebabkan pasien 
harus berlama-lama di IRJ RSHS. Selain itu juga system online yang telah diluncurkan 
belum banyak memberikan solusi untuk permasalahan tersebut karena masih 
terbatasnya pasien yang bisa daftar melalui contact center tersebut.  

 
3.  Sumber Daya Manusia 

Penilaian terhadap sumber daya pemberi pelayanan (service people) atau dalam 
hal ini penilaian terhadap sumber daya manusia selaku operator utama dari setiap hal 
yang dilakukan di IRJ RSHS sudah cukup baik, namun masih ada kekurangan jumlah 
tenaga SDM, hal ini dikarenakan SDM dokter yang ada di IRJ RSHS tidak sesuai dengan 
analisis beban kerja. Sehingga SDM dokter ini masih menjadi permasalahan mendasar 
bagi IRJ RSHS dalam proses pelayanan. 
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4.  Strategi 
Strategi kualitas pelayanan yang diterapkan berupa standar pelayanan dan 

peningkatan sarana prasarana IRJ RSHS sudah sangat baik. Standar pelayanan yang 
dilakukan tidak hanya terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit 
melainkan dengan melakukan akreditasi nasional dan internasional seperti KARS dan 
JCI sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan standar yang tinggi. 
Selain itu pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang rutin dilaksanakan 
setiap semester menjadi bahan identifikasi kinerja unit pelayanan secara berkala untuk 
perbaikan berkelanjutan. Peningkatan sarana dan prasarana melalui  pembangunan 
Gedung IRJ RSHS untuk penyelenggaraan pelayanan satu pintu sebagai upaya 
penyederhanaan dalam proses pelayanan merupakan strategi yang tepat untuk 
menjawab keluhan dari pasien yang berdesakan di IRJ RSHS. Strategi yang ada di IRJ 
RSHS dibuat dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber dana dan sumber daya 
manusia yang ada selain itu IRJ RSHS juga selalu melibatkan seluruh Stakeholder yang 
ada dari luar lingkungan IRJ RSHS dalam setiap agenda yang ada. 

Kualitas pelayanan IRJ RSHS sudah cukup baik namun masih banyak yang harus 
diperbaiki agar pelayanan lebih berkualitas. Untuk mengatasi berbagai kekurangan 
dalam kualitas pelayanan IRJ RSHS, pada kesempatan ini peneliti akan memberikan 
beberapa rekomendasi/saran yang mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan IRJ RSHS. 
Rekomendasi/saran ini dibagi dalam tiga bagian untuk memudahkan pelaksanaanya di 
lapangan nantinya. Adapun rekomendasi/saran dimaksud dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

 
1. Penerapan aturan atau sangsi  

Perilaku petugas merupakan hal yang sangat mendasar untuk sebuah pelayanan, 
karena menyangkut interaksi antara pasien dan petugas. Diperlukan sosialisasi dari 
pimpinan rumah sakit untuk selalu mengingatkan mengenai slogan 5S. Jika diperlukan 
dapat dibuat sebuah maklumat agar petugas melaksanakan slogan 5S tersebut.   

 
2. Registrasi Online  

Registrasi online dilatarbelakangi makin tingginya kebutuhan layanan medis di 
rumah sakit. Registrasi online dapat mengatasi masalah antrian panjang yang terjadi 
setiap hari di IRJ RSHS. Registrasi online berupa pendaftaran melalui internet dapat 
dilakukan oleh pasien dimana saja baik itu pada saat sedang di rumah atau ditempat 
lain. Pasien bisa kapan saja mendaftar tanpa harus antri dari subuh seperti yang 
dilakukan selama ini. Reservasi onlnie ini berlaku bagi pasien lama yang sudah terdaftar 
sebelumnya di IRJ RSHS karena menyangkut pengisian identitas pasien berupa nomor 
rekam medis pasien itu sendiri. Registrasi online ini diharapkan akan meningkatkan 
kualitas layanan untuk pasien. Karena selain mengatasi masalah antrian, registrasi 
online dapat membantu petugas rekam medis dalam penyediaan rekam medis. Prosedur 
registrasi online ini dapat dilakukan dua hari sebelum pasien berobat ke IRJ RSHS, 
sehingga petugas penyedia rekam medis memiliki waktu untuk mencari berkas rekam 
medis dan dapat mengirimkan ke Poliklinik sehari sebelum pasien datang. 
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3.   Penambahan jumlah SDM 
Jumlah SDM menjadi permasalahan yang paling penting saat ini. Rasio antara 

pasien yang datang dengan jumlah petugas yang melayani masih belum seimbang. IRJ 
RSHS perlu membuat analisis beban kerja dan mengajukan permohonan penambahan 
SDM ke Direktur SDM dan Pendidikan. Selama ini permasalahan yang terjadi di 
Poliklinik yaitu keterlambatan dokter. Diperlukan adanya dokter tetap yang jaga di 
setiap Poliklinik, sehingga pasien tidak perlu lagi menunggu dokter, karena sangat sulit 
mengatur jadwal pendidikan dan pelayanan dokter. Dokter tetap bisa berasal dari 
Kementerian Kesehatan dengan status PNS atau status non PNS yang bisa diadakan 
tanpa harus melewati penerimaan pegawai baru, namun diadakan sesuai dengan 
kebutuhan rumah sakit. 

 
4.   Menentukan Prioritas untuk Peningkatan sarana dan prasarana 

Sebagai RS BLU, dana yang diberikan oleh pemerintah berupa dana APBN  sangat 
terbatas, sehingga akan sulit bagi rumah sakit menggunakan dana tersebut untuk 
seluruh keperluan rumah sakit. Manajeman RSHS harus dapat menentukan prioritas 
kebutuhan stakeholder. Penentuan prioritas ini dapat menggunakan beberapa metode 
agar tepat sasaran. Gedung yang sekarang sedang dibangun selama 4 tahun kedepan 
pasti akan memerlukan dana yang tidak sedikit, setelah pembangunan selesai harus 
dipikirkan lagi mengenai pengadaan meubeulair serta alat-alat kesehatan standar yang 
diperlukan di Poliklinik. Kebutuhan ini harus menjadi prioritas agar fasilitas gedung ini 
segera dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat, karena tujuan 
yang tertuang dalam  renstra adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa 
Barat. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan pada kualitas 
pelayanan IRJ RSHS sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk dibahas 
semuanya dalam penelitian ini, Untuk menggali ataupun memperbaiki hasil penelitian 
ini, perlu adanya penelitian lebih lanjut terutama untuk memastikan apakah setelah 
dilakukan perbaikan terhadap kultur organisasi, sistem pelayanan, SDM pelayanan 
dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan di IRJ RSHS atau tidak. 
Selain itu, penelitian lanjutan ini juga dimaksudkan untuk melakukan studi komparasi 
dengan rumah sakit lain yang telah berhasil sehingga dapat menyempurnakan hasil 
penelitian ini.  
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