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ABSTRAK
Barang publik merupakan barang yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat secara umum. Di sini ada berbagai alasan mengapa pemerintah
menyediakan barang publik, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,
karena hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta dan karena tidak akan ada timbal balik
yang diperolehnya. Salah satunya yang terpenting adalah pelayanan kesehatan.Berdasarkan data
yang diperoleh dari BPS Kota Blitar, maka Kota Blitar memiliki penduduk miskin yang cukup
besar.Dan hal tersebut merupakan tanggungan bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan
publik khususnya pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu.
Salah satu tempat pelayanan kesehatan dari pemerintah yakni RSD Mardi Waluyo Kota
Blitar.Rumah sakit ini merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah yang berada di Kota
Blitar.Rumah sakit ini dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin
secara gratis dengan memakai Jamkesmas/Jamkesda dengan fasilitas kesehatan yang bermutu
dan pelayanan yang layak. Oleh karena itu utilitas/kepuasan pasien miskin merupakan hal yang
sangat penting karena pada umumnya pasien akan memaksimalkan utilitas yang dapat
diperolehnya.
Penelitian ini terdiri dari 26 variabel, dan setelah di analisis faktor maka diperoleh 9
faktor yakni Kondisi fisik gedung & ruang perawatan, KM & WC, Penyediaan Makan & Minum,
Kondisi tempat tidur, Pelayanan kesehatan dan lingkungan, Administrasi, Kunjungan pasien,
Keamanan dan kenyamanan RS, Fasilitas pelayanan RS. Selanjutnya dapat diperoleh bahwa 6
faktor yakni Kondisi fisik gedung & ruang perawatan, Kondisi tempat tidur, Pelayanan kesehatan
dan lingkungan, Administrasi, Kunjungan pasien, Keamanan dan kenyamanan RS berpengaruh
terhadap utilitas pasien miskin. Sedangkan 3 variabel lainnya yakni KM & WC, Penyediaan
Makan & Minum, dan Fasilitas pelayanan RS kurang begitu berpengaruh terhadap utilitas pasien.
Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan pihakpihak yang berkaitan salah satunya adalah pengelola rumah sakit dan juga pemerintah agar
mengetahui bagian-bagian mana sajakah yang perlu dimaksimalkan.Hal ini juga untuk
menghapuskannya anggapan bahwa pelayanan rumah sakit pemerintah yang sangat buruk dan
kurang maksimal karena adanya praktek perlakuan berbeda atau diskriminasi antara penerima
Jamkesmas & Jamkesda dan pasien yang mempunyai kemampuan membayar.Karena pengeluaran
publik sektor kesehatan memiliki satu tujuan yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.Masyarakat yang sehat akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas
yang pada akhirnya akan mempengaruhi capai-capaian pembangunan ekonomi.,
Kata Kunci: Barang Publik, Pelayanan Kesehatan, Utilitas Pasien Miskin Penerima Jamkesmas
& Jamkesda.

A. PENDAHULUAN
Barang publik merupakan barang yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat secara umum. Dalam memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat,
pemerintah mendapatkan dana yang bersumber dari pajak dan pembebanan langsung kepada
masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Di sini ada berbagai alasan mengapa pemerintah
menyediakan barang publik, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,
karena hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta. Karena tidak akan ada timbal balik
yang diperolehnya. Contohnya seperti pendidikan, keamanan, kesehatan dan infrastruktur lain
yang dapat menunjang kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satunya
yang terpenting adalah tingkat kesehatan masyarakat yang meningkat.
Terdapat berbagai macam jenis instansi atau badan usaha yang merupakan milik
pemerintah salah satunya adalah rumah sakit.Rumah sakit dapat dibedakan menjadi dua jenis
yakni rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta. Rumah sakit pemerintah sumber
dana untuk operasionalnya berasal dari pemerintah daerah. Sedangkan rumah sakit swasta dibiayai
oleh pendapatannya sendiri.Selain itu rumah sakit swasta bertujuan untuk mencari profit dalam
kegiatan operasionalnya. Sedangkan rumah sakit pemerintah bertujuan non profit dalam
menjalankan operasionalnya (Thabrany, 2001).Oleh karena itu, rumah sakit pemerintah
memerlukan anggaran yang cukup besar.Untuk kepentingan pelayanan, melengkapi sarana dan
prasarananya maupun perawatan alat-alat yang sangat penting untuk menjalankan fungsi dari
rumah sakit itu sendiri. Dari sinilah kebijakan pengalokasian dana untuk bidang kesehatan harus
dibuat berdasarkan kebutuhan dan pengeluaran yang terjadi di lapangan secara nyata.
Saat ini rumah sakit pemerintah yang dahulunya berstatus SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang kebijakannya masih keseluruhan diatur oleh Pemerintah Daerah, saat ini
banyak yang sudah berganti menjadi BLU atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).Badan
Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.Pola pengelolaan keuangannya dengan memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun
operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu lingkungan eksternal
dan internal. Tuntutan eksternal antara lain adalah dari para stakeholder bahwa rumah sakit
dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan
terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan dari pihak internal antara lain
adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena
dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumberdaya
profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Blitar, maka Kota Blitar memiliki
penduduk miskin yang cukup besar.Dan hal tersebut merupakan tanggungan bagi pemerintah
untuk menyediakan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat
tidak mampu. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1: Data Penduduk Miskin Kota Blitar
Penduduk Miskin
(Kecamatan)
Sukorejo
Kepanjenkidul
Sananwetan
Total

2010

2011

6.866
4.438
4.292
15.596

Sumber: BPS Kota Blitar
*) Masih dalam inventarisasi sementara Dinkesda Kota Blitar

5.061
3.969
4.152
13.182

2012
7.374
4.713
4.546
16.633

2013
‒
‒
‒
23.122 *)

Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar merupakan rumah sakit yang berstatus penuh
sebagai BLU mulai tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor
188/154/HK/422.010.2/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah
Mardi Waluyo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit Mardi Waluyo
merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang terletak di Kota Blitar, didukung oleh 13
dokter spesialis, Instalasi atau sarana dan prasarana yang cukup lengkap, lokasi yang strategis dan
sifat bisnisnya yang sosio ekonomi atau not to profit dan lebih menekankan pada pada pelayanan
sosial kepada masyarakat tidak mampu, termasuk dalam melayani pasien yang berobat
menggunakan Jamkesmas & Jamkesda.
Namun, berdasarkan peraturan daerah mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan
dengan peraturan kelas III merupakan hak yang tidak dapat dirubah oleh pihak rumah sakit
sekalipun. Hal ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit tidak sesuai
dengan dana yang sudah ditentukan oleh daerah. Dana tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan dan pengeluaran yang dilakukan rumah sakit.Sehingga terjadilah subsidi silang yang
menyebabkan harga di atas kelas III menjadi sangat mahal. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi
pengeluaran biaya layanan kelas III yang sangat murah dan bahkan gratis karena adanya program
dari pemerintah yakni Jamkesmas & Jamkesda.
Utilitas pasien adalah suatu hal yang sangat penting bagi pasien. Karena pada umumnya
pasien akan memaksimalkan utilitas yang dapat diperolehnya. Yang tak kalah pentingnya juga
Rumah Sakit Mardi Waluyo berusaha membangun citra pelayanan yang kesehatan yang
partisipatif.Dengan lebih peka terhadap pelanggan, fokus menyediakan kebutuhan pelanggan,
kompetitif, inovasi pelayanan baru dan menciptakan kepuasan semua pihak.Juga sebagai tolok
ukur untuk mengembangkan mutu pelayanan untuk kepuasan pasien.Dan salah satunya adalah
pasien rawat inap kelas III yang digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu dengan jumlah
masyarakat miskin yang cukup besar dan memerlukan akses pelayanan kesehatan gratis.Yakni
dengan memakai Jamkesmas & Jamkesda.
Dari sinilah tugas dan kewajiban RSD Mardi Waluyo Kota Blitar harus dapat
dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Tujuannya adalah agar dapat memberikan dan
mencapai pelayanan yang semaksimal mungkin bagi pasien miskin rawat inap kelas III, yaitu
dengan cara mengetahui bagian-bagian mana saja yang perlu dikembangkan pelayanan sesuai
dengan harapan pasien sehingga tujuan rumah sakit yang bersifat sosio ekonomi dapat terwujud.
Tidak lupa juga bahwa partisipasi dan kepedulian rumah sakit terhadap masyarakat disekitarnya
juga mempunyai peran yang sangat penting.Karena dengan kesehatan masyarakat yang baik maka
diharapkan kesejahteraan juga dapat meningkat.Berlatar belakang masalah tersebut maka
pengelola Rumah Sakit Mardi Waluyo dan Pemerintah Daerah sudah seharusnya mengetahui dan
memahami apa sajakah kebutuhan dan harapan yang mempengaruhi kepuasan pasien miskin
penerima Jamkesmas & Jamkesda pengguna jasa rawat inap terhadap pelayanan rumah sakit
dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pusat serta mengetahui bagaimana pelayanan rumah
sakit terhadap pasien miskin penerima Jamkesmas & Jamkesda pengguna jasarawat inap tersebut
apakah telah dapat memberikan kepusan dan utilitas untuk pasien miskin karena bisa dijadikan
arah kebijakan mendatang di era persaingan global.

B. TELAAH PUSTAKA
Barang Publik
Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau
dibutuhkan oleh semua orang.Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat
dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya
untuk mendapatkannya. Dalam Case dan Fair (2005) ciri-ciri barang publik adalah sebagai berikut
:
1.

Tidak mempunyai pesaing dalam konsumsi
Suatu barang publik memiliki manfaat yang bersifat kolektif. Artinya seseorang yang
menikmati manfaat atas suatu barang publik, maka tidak akan mengganggu atau mengurangi
konsumsi orang lain atas barang yang sama tersebut. Apabila seseorang mengkonsumsi
barang tersebut, orang lain dapat mengkonsumsinya pada saat yang sama dalam jumlah yang
sama tanpa menghabiskan barang tersebut.

2.

Mempunyai sifat tidak dapat dikecualikan
Begitu barang publik tersebut diproduksi, maka tidak seorang pun yang dapat dikecualikan
untuk menikmati manfaat-manfaat atas barang publik tersebut.Misalnya barang publik dalam
pelayanan kesehatan, maka setiap orang dapat menikmati manfaat dari pelayanan kesehatan
tersebut.

Barang publik mempunyai karakteristik yang membuat sektor swasta sangat sulit untuk
memproduksinya karena tidak menguntungkan (Case dan Fair, 2005). Barang-barang swasta akan
menimbulkan persaingan dalam konsumsinya. Penyediaan barang publik juga tidak akan luput
dengan yang namanya masalah. Salah satu masalah klasik dalam penyediaan barang publik adalah
masalah free rider dan drop-in the bucket problem (Case dan Fair, 2005).Free rider akan menjadi
masalah dalam barang publik karena adanya peluang dan kesempatan untuk menikmati barang
publik tersebut tanpa harus membayarnya yang disebabkan oleh semua orang dapat menikmati
manfaat barang publik tersebut entah mereka membayarnya atau tidak. Drop-in the bucket
problem merupakan masalah intrinsik bagi barang publik dimana penyediaan barang publik yang
begitu mahal sehingga penyediaannya tidak tergantung pada apakah satu orang tertentu membayar
atau tidak (Case dan Fair, 2005).
Suatu barang publik atau sering disebut juga dengan barang kolektif, pemerintah
seringkali bekerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaannya. Produksi barang publik erat
kaitannya dengan penyediaan umum oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus memutuskan
akan memproduksi suatu barang atau jasa tertentu yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain
itu biaya penyediaan barang publik sendiri yang dibebankan pada anggaran pemerintah
menjadikan tidak banyak macam barang publik yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu,
sehingga masyarakat dihadapkan pada pilihan yang terbatas atas konsumsi barang publik. Tidak
sama seperti barang swasta yang biaya produksinya dibebankan pada konsumen sehingga
konsumen bisa memilih dan membeli berbagai jenis barang swasta yang dikehendaki. Semua
orang dapat memilih berapa pun kuantitas barang swasta yang diinginkan, atau dapat pergi begitu
saja tanpa membeli sesuatu.Oleh karena itu, salah satu masalah langsung dalam penyediaan barang
publik adalah adanya ketidakpuasan masyarakat atas sifat barang publik yang disediakan oleh
pemerintah (Case dan Fair, 2005).
Pengeluaran Pemerintah
Kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan adalah merupakan cerminan dari
pengeluaran pemerintah.Suparmoko dalam Rachmawati (2011) menyatakan bahwa pengeluaran
pemerintah dapat digunakan sebagai gambaran kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan
APBD.Semakin banyak dan besar kegiatan yang dilakukan, maka semakin besar pula pengeluaran
pemerintah yang bersangkutan.
Menurut Samuelson dan Nordhaus (1996), pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos
yaitu:
1.
2.
3.

Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa.
Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dimana gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat
permintaan.
Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Yaitu pemberian atau pembayaran langsung
kepada masyarakat, seperti subsidi, bantuan langsung, pembayaran pension dan lain-lain.

Pelayanan Publik
Pemberian pelayanan merupakan suatu hal yang terpenting dalam suatu lembaga
pemerintah karena fungsinya adalah untuk melayani masyarakat dengan tanpa membeda-bedakan
status sosial ataupun jabatan.Pelayanan masyarakat merupakat suatu ujung tombak dari suatu
bentuk pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat
sendiri secara langsung. Rangkuti (2001) mengemukakan pengertian pelayanan atau jasa, yaitu
merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain.
Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara
pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.
Di bawah ini terdapat gambar yang menjelaskan konsep dasar peran pemerintah sebagai
penyedia layanan umum dan peran warga masyarakat sebagai pengguna atau penerima layanan
sekaligus peran dalam membantu penyelenggaraan pelayanan publik (co-produser).

Gambar 1: Partisipasi Dalam Pelayanan Publik

Sumber : Mujianto, 2010

Co-produser di sini merupakan penghasil jasa atau layanan.Atau masyarakat yang
terlibat dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan umum, hal tersebut adalah sebagai bentuk
partisipasi (Mujianto, 2010).
Menurut Keputusan Menpan No:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengelompokan pelayanan publik secara garis besar adalah :
1.
2.
3.

Pelayanan Administratif
Pelayanan Barang
Pelayanan Jasa

Pelayanan Kesehatan Kelas III sebagai Pelayanan Publik
Menurut UU no 25 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan kesehatan
merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Sehingga nantinya tercapai kepuasan optimal bagi pelanggan dan khususnya pasien.
Berbeda dengan pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau badan usaha yang
bertujuan laba, pelayanan publik atau pelayanan umum yang merupakan pelayanan yang dilakukan
oleh aparatur pemerintah atau badan usaha lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang
tidak berorientasi pada laba atau not to profit.
Terdapat beberapa perbedaan pengertian pelayanan pelanggan dan pelayanan umum,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan umum,
karena: (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, (2) bertujuan memenuhi kebutuhan kesehatan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang, dan (3) tidak berorientasi pada
laba.
Kinerja Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah untuk
menyediakan sarana kesehatan yang murah dan bahkan gratis untuk masyarakat.Dan di sini
Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar juga berkewajiban dalam hal menyediakan sarana dan
prasarana kesehatan yang murah dan bermutu untuk masyarakat agar dapat meningkatkan tingkat
kesehatan masyarakat di sekitarnya.
Saat ini rumah sakit pemerintah yang dahulunya berstatus SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang kebijakannya masih keseluruhan diatur oleh Pemerintah Daerah, saat ini
banyak yang sudah berganti menjadi BLU atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).Di sini
dimaksudkan bahwa rumah sakit tersebut dapat secara mandiri dalam mengelola kebijakan yang
digunakan oleh rumah sakit yang bersangkutan.Salah satunya adalah masalah bagaimana rumah
sakit tersebut dapat mengelola dari pendapatannya sendiri dengan campur tangan pemerintah yang
lebih kecil.Hal itupun terjadi pada rumah sakit yang berada di Kota Blitar yakni Rumah Sakit
Mardi Waluyo Kota Blitar.Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang baru saja berstatus BLU.
Badan Layanan Umum
Pengertian atau definisi BLU diatur dalam pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:
“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas”.Pengertian ini kemudian diadopsi

kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam pasal 1 angka 1 PP No. 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat
(1) yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa”,Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No.23 Tahun 2005 sebagai peraturan
pelaksanaan dari pasal 69 ayat (7) UU No.1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebut bahwa “BLU
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek
bisnis yang sehat”.
Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagai BLU
Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD menggunakan standar
pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota
sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan
kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit
pemerintah di daerah (RSD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah
dengan peraturan kepala daerah.
Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang
terwujudnya tugas dan fungsi BLU/BLUD;
Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;
Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional
sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat
dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/BLUD;
Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD dapat memungut
biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas
barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar
perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh
rumah sakit kepada menteri keuangan/menteri kesehatan/kepala SKPD sesuai dengan
kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/kepala daerah dengan peraturan
menteri keuangan/peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut
harus mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Kontinuitas dan pengembangan layanan;
Daya beli masyarakat;
Asas keadilan dan kepatutan; dan
Kompetisi yang sehat.

Sehingga dapat memberikan utilitas yang maksimal kepada masyarakat/pasien.
Utilitas Pasien
Teori nilai guna (utilitas) yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau
kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang.Kalau
kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggi nilai guna.Sebaliknya semakin rendah kepuasan
dari suatu barang maka nilai guna semakin rendah pula (Case & Fair, 2005).
Jadi utilitas seseorang akan meningkat apabila kurva indiferennya bergeser ke sebelah
kanan. Sebaliknya, apabila kurva indiferen bergeser ke sebelah kiri maka akan mengalami
penurunan utilitas. Seperti yang tampak di gambar 2 utilitas U3 lebih besar dibandingkan U2, dan
U2 lebih besar dibandingkan U1 (U3> U2> U1). Hal itu berarti bahwa utilitas pasien miskin akan
mengalami peningkatan apabila kurva indiferennya bergerak dari U1 menjadi U2 atau U3.

Gambar 2 :Kurva Utilitas Pasien

Sumber : Case and Fair, 2005

Nilai guna dalam Case dan Fair (2005) dibedakan diantara dua pengertian:
a.
b.

Nilai guna marginal yaitu pertambahan/pengurangan kepuasan akibat adanya
pertambahan/pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu.
Total nilai guna yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah
barang-barang tertentu

Jika konsumen membeli barang karena mengharap memperoleh nilai gunanya, tentu
saja secara rasional konsumen berharap memperoleh nilai guna optimal. Secara rasional nilai guna
akan meningkat jika jumlah komoditas yang dikonsumsi meningkat. Ada dua cara mengukur nilai
guna dari suatu komoditas yaitu secara kardinal (dengan menggunakan pendekatan nilai absolut)
dan secara ordinal (dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, order atau rangking). Dalam
pendekatan kardinal bahwa nilai guna yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara
kuantitatif dan dapat diukur secara pasti. Untuk setiap unit yang dikonsumsi akan dapat dihitung
nilai gunanya (Case dan Fair, 2005).
Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kinerja rumah sakit, sehingga setiap
rumah sakit senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pasien (Widodo dan Supriyanto,
2004). Strasser dan Davis (1995), mengatakan bahwa secara garis besar kepuasan pasien adalah
suatu proses dinamik yang meliputi hubungan antara stimulus, value judgement, reaksi dan
individual differences sehingga tampak bahwa definisi dari kepuasan pasien dibentuk oleh :
stimuli, value judgement, reaksi dan individual differences (Widodo dan Supriyanto, 2004).
Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa utilitas pasien adalah kepuasan, atau imbalan,
yang ditimbulkan produk tertentu dibandingkan dengan alternatif-alternatifnya dan landasan untuk
mengambil pilihan dalam menggunakan layanan publik berupa pelayanan kesehatan.
Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan Widodo dan Supriyanto (2004), tentang Faktor Dominan
Kepuasan Pasien Sebagai Dasar Penyusunan Upaya Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa hasilnya adalah bahwa
kepuasan responden di ruang rawat inap rata-rata cukup puas. Walaupun begitu aspek profesi atau
petugas RS dirasakan puas oleh responden.Penyebab ketidakpuasan pasien terutama karena
hubungan interpersonal, perilaku serta yang bersifat komunikasi antar petugas pelayanan dengan
pasien.Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi atau observational (cross
sectional study).Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mencari
tentang kepuasan pasien terhadap beberapa faktor yang dimunculkan.Perbedaannya adalah bahwa
penelitian ini memilih responden dari pasien miskin penerima Jamkesmas & Jamkesda, beberapa
faktor yang dipakai, metode yang dipakai, dan juga tempat penelitiannya.
Risambessy (2008), meneliti tentang Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Kepuasan
Pengguna Jasa Kesehatan (Studi pada Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Harapan Kita Ambon).
Hasilnya menunjukkan bahwa kelima variabel bebas yang diteliti yakni variabel Bukti Langsung,
Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan
pengguna jasa kesehatan dan variabel Keandalan mempunyai pengaruh yang paling dominan
untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa kesehatan dibandingkan variabel-variabel lainnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan (Explanatory Research).Persamaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menguji faktor-faktor mana yang
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa kesehatan.Perbedaannya adalah tempat penelitian,
faktor-faktor yang dimunculkan dan respondennya yakni penelitian ini hanya memakai pasien
penerima Jamkesmas/Jamkesda saja.

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif
dengan menggunakan metode kuantitatif.Dalam menjelaskan mengenai fenomena atau gejala yang
ada, peneliti mencoba menggali variabel-variabel baru yang berhubungan dengan gejala tersebut
pada studi kasus di suatu area dengan populasi tertentu.Disini peneliti menggunakan ruang lingkup
dan objek penelitian yakni pasienmiskin penerima Jamkesmas & Jamkesda pengguna jasa rawat
inap pada Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar.Pasien dalam hal ini adalah pengguna layanan
publik yang disediakan oleh pemerintah.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi utilitas pasien miskin penerima Jamkesmas & Jamkesda penggunajasa rawat
inap Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar.
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang langsung
diperoleh peneliti dari sumber informasi. Data merupakan data cross section dalam tahun 2012.
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membagikan sejumlah
pertanyaan secara tertulis kepada pasien miskin penerima Jamkesmas & Jamkesda penggunajasa
rawat inap pada Rumah sakit Mardi Waluyo Kota Blitar. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik accidental sampling yaitu
mengambil sampel pada pasien yang kebetulan ditemui.Ukuran sampel penelitian ini adalah
sebanyak 130 orang responden.
Definisi Operasional Variabel
Variabel-variabel ini dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:
Tabel 2 :Variabel dan Atribut Pasien
VARIABEL

ATRIBUT

X1

Administrasi rawat inap menggunakan Jamkesmas/Jamkesda
Administrasi
&
ketersediaan
laboratorium
menggunakan
Jamkesmas/Jamkesda
Pengurusan obat dan ketersediaan apotek
Ketepatan waktu visite dokter
Ketepatan penentuan diagnose dari dokter
Pelayanan & keandalan perawat dalam melayani pasien Jamkesmas &
Jamkesda
Prosedur jam besuk/ jam berkunjung
Kenyamanan ruang tunggu untuk keluarga pasien
Prosedur keluarga yang menunggu boleh menginap
Ketepatan dalam menyajikan makanan
Menu makanan yang disajikan untuk pasien Jamkesmas/ Jamkesda
Kondisi makanan yang disajikan untuk pasien
Kondisi peralatan makan untuk pasien
Kemudahan mendapatkan air minum untuk pasien Jamkesmas/Jamkesda
Kebersihan kamar mandi & WC
Sarana & prasarana yang ada di kamar mandi & WC
Kenyamanan & keamanan tempat parker
Kemudahan mendapatkan makanan untuk penunggu pasien
Pedagang asongan yang memasuki wilayah RS

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19

VARIABEL
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26

ATRIBUT
Kondisi gedung & bangunan fisik RS
Kondisi ruang perawatan untuk pasien
Ruang perawatan bebas dari asap rokok
Kebersihan fasilitas tempat tidur
Kenyamanan peralatan atau fasilitas tempat tidur
Ketenangan ruang perawatan dari gangguan pengunjung lain
Jarak antar tempat tidur dalam satu ruangan

Sumber : Berbagai sumber, diolah

Metode pengukuran variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu
menggunakan Skala Likert dengan sistem scoring penilaian bahwa sangat baik 5,baik 4, cukup 3,
buruk 2, dan sangat buruk 1.
Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis
faktor dan analisis regresi logistik.Analisis Faktor adalah suatu analisis yang bertujuan meringkas
atau mereduksi variabel amatan secara keseluruhan menjadi beberapa variabel baru, akan tetapi
variabel baru yang terbentuk tetap mampu merepresentasikan variabel utama (Yamin dan
Kurniawan, 2009). Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan exploratory factor analysis
karena faktor-faktor yang akan terbentuk tidak ditentukan terlebih dahulu.
Roberts dan Dolman menyatakan bahwa Analisis Regresi Logistik adalah suatu
analisis yang dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua kategori (binary) variabel
hasil (variabel dependen/ terikat) dan dua atau lebih variabel penjelas (variabel independen/
bebas). Estimasi model regresi logistik untuk masing-masing variabel bebas memberikan perkiraan
efek variabel tersebut terhadap variabel terikat setelah menyesuaikannya dengan variabel bebas
lainnya pada permodelan tersebut) Yamin dan Kurniawan, (2009).
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1)
Dimana :
= Variabel dummy tingkat utilitas pasien (kategori 1 untuk pasien
miskin yang puas dan kategori 0 untuk pasien yang tidak puas)
= Konstanta
β₁β₂β₃β₄β₅β₆β₇β₈β₉
= Koefisien regresi logistik untuk masing-masing variabel independen

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel-variabel yang mempengaruhi utilitas pasien
Dari 26 variabel yang di teliti oleh penulis maka setelah disederhanakan dapat
menghasilkan 9 faktor baru yang berpengaruh terhadap utilitas pasien miskin penerima jamkesmas
dan jamkesda yang menggunakan jasa rawat inap pada RSD Mardi Waluyo yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kondisi fisik gedung & ruang perawatan (F1)
KM & WC (F2)
Penyediaan Makan & Minum (F3)
Kondisi tempat tidur (F4)
Pelayanan kesehatan dan lingkungan (F5)
Administrasi (F6)
Kunjungan pasien (F7)
Keamanan dan kenyamanan RS (F8)
Fasilitas pelayanan RS (F9)

Tabel 3 :Variables in the Equation
Variabel
B
F1
F2

Sig.
.760
.442

Exp(B)
.044
.206

2.139
1.556

Variabel
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Konstanta

B

Sig.
.246
.933
.696
.850
.726
1.092
.481
-2.279

Exp(B)
.413
.011
.025
.002
.033
.004
.087
.000

1.279
2.541
2.005
2.340
2.066
2.979
1.618
.102

Sumber : Data diolah SPSS

Pengaruh Kondisi Fisik Gedung & Ruang Perawatan Terhadap Utilitas Pasien
Apabila variabel lainnya dianggap konstan, maka dengan semakin meningkatnya
Kondisi Fisik Gedung & Ruang Perawatan maka akan mempunyai kecenderungan dapat
meningkatkan utilitas pasien sebesar 2,139 kali. Gedung dan bangunan RSD Mardi Waluyo saat
ini begitu besar dan mewah.Hal tersebut dikarenakan adanya relokasi gedung yang baru.
Pemerintah Daerah mempunyai maksud membuat gedung semegah itu di daerah Kota Blitar yang
tergolong kota yang kecil dengan tujuan agar masyarakatnya dapat menikmati keindahan dan
kemegahan bangunannnya agar menarik di mata masyarakat dan merasakan kenyamanan tinggal
di rumah sakit.
Berdasarkan dari data yang diperoleh dari pasien miskin maka mereka sudah senang
bisa menempati bangunan yang jauh lebih baik dari rumahnya sendiri.Ruang perawatan yang
tergolong baru sangat nyaman untuk ditinggali.Karena ruang perawatan untuk pasien miskin
tergolong luas dan bersih. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah yang lain, ruang perawatan
untuk pasien miskin di RSD Mardi Waluyo tergolong sangat luas, rapi, dan bersih. Dengan biaya
yang gratis maka mereka sudah cukup bersyukur bisa mendapatkan pelayanan dan ruang
perawatan yang begitu nyaman. Dengan kenyamanan gedung dan ruang perawatannya maka juga
akan dapat lebih mempercepat penyembuhan pasien.
Pengaruh Kondisi Tempat Tidur Terhadap Utilitas Pasien
Apabila variabel lainnya dianggap konstan, maka dengan semakin meningkatnya
Kondisi Tempat Tidur maka akan mempunyai kecenderungan dapat meningkatkan utilitas pasien
sebesar 2,541 kali. Hal ini dikarenakan pasien sangat merasa nyaman apabila tempat tidur selalu
dalam kondisi bersih, tertata rapi dan tempat tidurnya dapat diatur sesuai dengan keinginan
pasien.Sebagai contoh adalah penderita hernia yang selalu menginginkan kakinya bisa lebih di
keataskan.Hal ini untuk mengurangi rasa sakit.
Untuk tempat tidur yang diperuntukkan untuk pasien miskin memang tergolong cukup
dan layak untuk tempat perawatan.Meskipun kondisi tempat tidurnya sudah banyak cat yang
terkelupas (berkarat). Tidak sebaik kelas lain yang lebih tinggi, yang semuanya mendapatkan
sarana dan prasarana yang terbaik. Sedangkan perlengkapan tidurnya, maka juga tergolong cukup
karena sudah ada bantal dan selimutnya.Untuk pasien miskin, mereka menginginkan agar tempat
tidurnya dirawat semaksimal mungkin. Namun semuanya sudah cukup puas dan yang terpenting
adalah bisa sembuh dengan cepat dengan biaya yang gratis.
Pengaruh Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan Terhadap Utilitas Pasien
Apabila variabel lainnya dianggap konstan, maka dengan semakin meningkatnya
Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan maka akan mempunyai kecenderungan dapat meningkatkan
utilitas pasien sebesar 2,005 kali. Dikarenakan dengan pelayanan yang terbaik dan bermutu sudah
jelas akan sangat memberikan kepuasan terhadap pasien. Dengan jam kunjung dokter yang tepat
waktu, kecakapan para perawat dalam menanggapi keluhan pasien dan juga ketenangan ruang
perawatan juga akan dapat mempengaruhi kepuasan pasien selama menjalani rawat inap dan
mempercepat penyembuhan pasien.
Namun, sebagian besar pasien mengeluhkan kalau jam kunjung dokter yang biasanya
terlalu siang.Padahal di sini pasien perlu mengetahui perkembangan kesehatannya setiap hari.Dan
juga dokter perlu mengetahui keluhan-keluhan para pasiennya dengan cepat dan tanggap.Hal
lainnya juga terjadi pada masalah kunjungan keluarga pasien.Untuk ruangan pasien tidak mampu,
dalam satu ruangan terdiri dari banyak pasien. Yang menjadikan ruangan menjadi sedikit gaduh
yang disebabkan oleh keluarga-keluarga pasien yang lain. Contohnya adalah banyak anak-anak

kecil yang berlarian kesana kemari.Oleh karena itu, utilitas pasien sangat tergantung terhadap
pelayanan kesehatannya dan ketenangan lingkungan disekitarnya.Yang terpenting untuk pasien
miskin di sini adalah tidak adanya lagi praktek perlakuan berbeda atau diskriminasi antara
penerima Jamkesmas & Jamkesda dan pasien yang mempunyai kemampuan membayar.
Pengaruh Administrasi Terhadap Utilitas Pasien
Apabila variabel lainnya dianggap konstan, maka dengan semakin meningkatnya
Administrasi maka akan mempunyai kecenderungan dapat meningkatkan utilitas pasien sebesar
2,340 kali. Pelayanan administrasi adalah hal yang sangat penting bagi pasien.Karena pasien
mengatakan bahwa yang terpenting adalah bisa masuk ruang perawatan terlebih dahulu.Meskipun
mereka belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan namun sudah mendapatkan tempat tidur
untuk menunggu administrasi mereka selesai.
Namun, terkadang pengurusan administrasinya sangatlah sulit karena birokrasi yang
terlalu berbelit.Yang diharuskan menunggu karena berbagai hal, salah satunya adalah yang
berkepentingan untuk tanda tangan sedang tidak ada ditempat.Padahal masalah kesehatan
menyangkut nyawa seseorang yang tidak ada gantinya.Dan lagi apabila hari libur yakni sabtu dan
minggu maka pengurusan administrasi harus menunggu sampai hari senin.Maka pengurusan
administrasi yang mudah dan cepat adalah sebuah kebutuhan dan harapan pasien.Agar segera
dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat dalam mendapatkan pertolongan.Yang terpenting
adalah jangan sampai adanya penolakan pasien miskin yang ingin mendapatkan perawatan di
rumah sakit.
Pengaruh Kunjungan Pasien Terhadap Utilitas Pasien
Apabila variabel lainnya dianggap konstan, maka dengan semakin meningkatnya
Kunjungan Pasien maka akan mempunyai kecenderungan dapat meningkatkan utilitas pasien
sebesar 2,066 kali. Kunjungan keluarga terhadap pasien juga akan sangat memberikan semangat
pada paien agar segera lekas sembuh. Dengan jam besuk yang leluasa akan dapat mempermudah
keluarga pasien untuk berkunjung kapanpun. Menurut pasien, apabila keluarga dibebaskan untuk
menginap asalkan boleh di mana saja juga akan membuat kepuasan mereka bertambah.
Keluarga yang akan menjenguk juga dapat dilakukan pada jam kapanpun sesuai dengan
waktu senggang keluarganya. Di dalam realita masyarakat miskin maka setiap harinya diisi dengan
bekerja penuh waktu, contohnya adalah para buruh dan kuli. Dengan hal yang seperti itu maka
para keluarga pasien juga akan merasa senang meskipun biasanya sedikit mengganggu pasien
sendiri. Sehingga jam kunjungan terhadap pasien sangat berpengaruh terhadap utilitas para pasien
dan keluarganya.
Pengaruh Keamanan dan Kenyamanan Rumah Sakit Terhadap Utilitas Pasien
Apabila variabel lainnya dianggap konstan, maka dengan semakin meningkatnya
Keamanan dan Kenyamanan Rumah Sakit maka akan mempunyai kecenderungan dapat
meningkatkan utilitas pasien sebesar 2,979 kali. Karena apabila ada keluarga yang berkunjung
maka tidak akan khawatir dengan barang-barangnya, contohnya adalah kendaraan bermotor
mereka. Dengan adanya sistem keamanan parkir yang sistematis dan modern maka diharapkan
pasien tidak akan khawatir lagi akan kehilangan barangnya. Begitu juga dengan ruangan yang
selalu bebas dengan asap rokok juga sangat membuat pasien merasakan udara yang bersih dan
sehat. Dan juga jarak antar tempat tidur juga mempengaruhi tingkat utilitas pasien karena semakin
luas akan semakin nyaman karena tidak perlu berdesak-desakan dengan yang lain.
Meskipun semuanya gratis, maka pasien miskin juga sangat memerlukan keamanan dan
kenyamanan dalam menjalani perawatan. Dengan sistem keamanan yang cukup baik di rumah
sakit maka akan meningkatkan utilitas pasien. Untuk masalah jarak antar tempat tidur maka sudah
sewajarnya harus berbagi dengan pasien miskin yang lain dalam satu ruangan. Yang terpenting
adalah walaupun banyak orang dalam satu ruangan tapi sudah dibeda-bedakan berdasarkan jenis
penyakitnya.Oleh karena itu keamanan dan kenyamanan rumah sakit sangat berpengaruh terhadap
utilitas pasien miskin.
Pengaruh Kamar Mandi dan WC Terhadap Utilitas Pasien
Untuk faktor kamar mandi dan WC tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap utilitas pasien sehingga kurang bisa mempengaruhi utilitas pasien.Hal ini dikarenakan
bersih tidaknya ataupun lengkap tidaknya sarana dan prasarana kurang begitu penting untuk

meningkatkan tingkat utilitas.Bagi pasien, yang terpenting adalah mereka bisa
mandi/membersihkan badan (jika diperbolehkan) dan bisa buang air.
Faktor KM & WC tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia.Tak terkecuali yang
berada pada ruangan bagi pasien miskin.Untuk kamar mandi, maka RSD Mardi Waluyo telah
menyediakan satu kamar mandi dalam satu ruangan.Meskipun harus bergantian dikarenakan dalam
satu ruangan terdapat banyak pasien dan yang menunggu pasien.Bagaimana kondisi dan
keberadaannya kemungkinan besar kurang begitu berpengaruh terhadap utilitas pasien miskin.
Pengaruh Makanan dan Minuman Terhadap Utilitas Pasien
Begitu juga terhadap faktor Makanan dan Minuman tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap utilitas pasien. Faktor ini juga kurang mempengaruhi utilitas pasien
dikarenakan yang terpenting adalah agar mereka mendapatkan perawatan terlebih dahulu demi
proses penyembuhan yang cepat. Yang pasti, makan yang disediakan di rumah sakit sudah
disesuaikan dengan standar gizi para pakar kesehatan.Dan juga dikarenakan pasien juga hanya bisa
makan sedikit karena nafsu makan mereka yang berkurang ketika mereka sedang sakit.Salah satu
alasan lainnya adalah karena sebagian besar makanan di rumah sakit seragam jenis dan menu
makanannya.
Pengaruh Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Utilitas Pasien
Fasilitas pelayanan rumah sakit juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap utilitas pasien sehingga tidak mempengaruhi utilitas pasien.Hal ini dikarenakan
kenyamanan ruang tunggu tidak mempengaruhi meningkatnya utilitas pasien dalam menggunakan
fasilitas dan layanan kesehatan publik. Dan juga untuk pengurusan administrasi apotek, apabila
seorang pasien sudah selesai mengurus administrasi pelayanan kesehatannya maka akan bisa
langsung mengambil obat jika telah mendapatkan resep dari dokter. Dan penyajian makanan tidak
mungkin akan terlambat karena sistemnya yang telah di katering sehingga sudah terstruktur oleh
pihak ketiga rumah sakit.
Analisis Kebijakan Pelayanan Publik Terhadap Pemenuhan Utilitas Pasien
RSD Mardi Waluyo selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang semaksimal
mungkin terhadap semua pasien.Namun biasanya tetap saja ditemui pelayanan yang sangat
mengecewakan.Apalagi pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada para pasien miskin.Yang
dianggap paling murah dan bahkan gratis apabila memakai Jamkesmas & Jamkesda.
Tabel 4 :

Data pasien Rawat Inap Pengguna Jamkesmas & Jamkesda di RSD Mardi
Waluyo Tahun 2008-2012

TAHUN
2008
2009
2010
2011
2012

PASIEN RAWAT INAP
JAMKESMAS
JAMKESDA
1.352
1.814
1.934
1.881
695
3.376
1.293
4.751
814

TOTAL
1.352
3.748
2.576
4.669
5.565

Sumber : RSD Mardi Waluyo

Di sini dapat diketahui bahwa tren masyarakat yang menggunakan kartu Jamkesmas
meningkat setiap tahunnya.Hal ini berarti kemiskinan semakin bertambah dan para penerimanya
tidak hanya para masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang tergolong rentan terhadap
kemiskinan atau goncangan ekonomi.Hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat semakin mengerti
pentingnya kesehatan.Dan juga sebagi bukti apabila kemiskinan semakin bertambah di kalangan
masyarakat.Dan pengguna Jamkesda cenderung mempunyai tren yang menurun.Hal ini
dikarenakan masyarakat sebagian besar telah tercover di dalam Jamkesmas.
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSD Mardi
Waluyo Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2008 maka Rumah sakit pemerintah diwajibkan tunduk
terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang telah di sahkan pada tahun yang bersangkutan. Di sini
dapat dilihat bahwa pemerintah telah menetapkan retribusi untuk kelas III yakni:

Tabel 5 : Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas BPK RSD Mardi Waluyo Kota Blitar
No

Nama/Jenis Tindakan

1
2
3

Retribusi Akomodasi Perawatan per hari
Retribusi Visite Dokter Per Kunjungan
Retribusi Jasa Perawatan Per Hari
Total

Tarif
30.000
10.000
3.000
43.000

Sumber : Perda Kota Blitar

Tarif Perda tersebut ditujukan untuk semua pasien yang berada di kelas III. Maka rumah
sakit akan rugi karena untuk makanan saja perharinya menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.500
dikarenakan untuk makanan, rumah sakit telah menyarahkan semuanya kepada katering dengan
alasan agar dapat sesuai dengan kebutuhan nilai gizi yang tercukupi, dan hal tersebut belum
termasuk akomodasi yang lain seperti listrik dan air.
Tetapi apabila menggunakan Jamkesmas maka biaya-biaya yang sebenarnya akan
diganti berdasarkan sistem klaim. Dan apabila pasien kelas III tersebut menggunakan Jamkesda
maka akan terjadi pembayaran biaya pemerintah daerah sebesar 50% dan Pemerintah Provinsi
sebesar 50% juga. Jadi intinya adalah apabila rumah sakit mendapatkan pasien miskin yang bukan
berasal dari Jamkesmas atau Jamkesda maka akan rugi. Dan apabila pasien penerima Jamkesmas
dan Jamkesda melakukan operasi khusus yakni bedah syaraf, Ortopedi (Bedah Tulang) dan
Urologi (Operasi saluran kencing) maka rumah sakit akan rugi karena biaya untuk melakukan
operasi khusus tersebut sangat besar. Maka untuk mengatasinya maka dilakukanlah subsidi silang
untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pasien miskin kelas III.
Jadi terdapat beberapa hal yang dapat memberikan nilai utilitas yang berlebih yakni
pada hal-hal Kondisi fisik gedung & ruang perawatan, Kondisi tempat tidur, Pelayanan kesehatan
dan lingkungan, Administrasi, Kunjungan pasien, Keamanan dan kenyamanan rumah sakit.
Pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah bisa mempengaruhi utilitas pasien yang
merupakan kebutuhan dan harapan pasien miskin terhadap pemerintah.
Penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan pelayanan kesehatan dan
peningkatan outcome kesehatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan
kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan
utama proses pembangunan sebagaimana diamanahkan didalam konstitusi negara kita. Negara
berkewajiban (salah satunya) meningkatkan derajat kesehatan, negara berkewajiban meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat dan masayarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang
lebih baik. Oleh karena itu, peran pengeluaran publik bidang kesehatan menjadi penting dalam
mewujudkan kewajiban negara tersebut.Pemerintah pusat dan khususnya pemerintah
kabupaten/kota didorong untuk meningkatkan pelayanan publiknya khususnya pelayanan
kesehatan.Implikasi dari kewajiban meningkatkan pelayanan publik tersebut adalah begitu
pentingnya peranan besaran, realisasi dan efektifitas pengeluaran publik di bidang
kesehatan.Pengeluaran publik memegang peran penting dalam peningkatan darajat kesehatan
masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin
terhadap para masyarakat miskin yang berada di daerahnya.Karena untuk memenuhi kebutuhan
pokoknya saja para pasien itu sudah sangat pas-pasan. Apalagi harus membayar biaya berobat ke
rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang sudah pasti mereka tidak akan sanggup untuk
membayarnya. Maka sudah dapat dijadikan alasan bagi pengelola RSD Mardi Waluyo untuk
memberikan pelayanan kepada pasien miskin.Maka kemudahan dalam mengakses layanan
kesehatan gratis harus dapat dipermudah agar tidak banyak lagi pasien miskin yang memilih
terbaring sakit di rumahnya.Yang dikarenakan ketakutan mereka berobat di rumah sakit karena
biayanya sangat mahal dan sudah tentu tidak terjangkau oleh ekonomi mereka.
Maka sudah seharusnya pemerintah daerah melihat lebih lanjut fakta yang terjadi di
lapangan seperti apa. Dan mengkaji ulang kebijakan dengan disesuaikan dengan harga-harga yang
sudah tidak sama lagi dengan tahun 2008. Hal ini juga ada kaitannya dengan inflasi yang terus
meningkat setiap tahun.Semua ini diharapkan dengan tujuan agar pendapatan rumah sakit
meningkat dan juga pelayanan kesehatan rumah sakit menjadi maksimal dan bermutu untuk semua
kalangan pasien.Hal ini juga untuk menghapuskannya anggapan bahwa pelayanan rumah sakit
pemerintah yang sangat buruk dan kurang maksimal karena adanya praktek perlakuan berbeda

atau diskriminasi antara penerima Jamkesmas & Jamkesda dan pasien yang mempunyai
kemampuan membayar.
Pemerintah harus bisa fokus terhadap permasalahan pasien miskin. Agar fungsi layanan
kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak ada lagi ditemui pasien miskin yang
ditolak berobat seperti yang terjadi di rumah sakit lain. Yang disebabkan oleh hutang pemerintah
terhadap rumah sakit yang semakin menumpuk. Jika dilihat dari sudut pandang yang objektif maka
sudah seharusnya pemerintah dan rumah sakit harus concern terhadap permasalahan pasien
miskin.
Tabel 6 :Angka Kematian Bayi Kota Blitar Tahun 2009-2011
TAHUN
PERSALINAN
BAYI HIDUP
2009
2451
2418
2010
1952
1946
2011
1964
1965

BAYI MATI
33
14
14

Sumber : BPS Kota Blitar

Pengeluaran publik sektor kesehatan memiliki satu tujuan yakni untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, yang dapat diukur dengan mengukur penurunan angka kematian
bayi, penurunan angka kematian dibawah 5 tahun dan peningkatan angka harapan
hidup.Berdasarkan Sirait (2013) tentang hubungan pengeluaran publik kesehatan menunjukkan
bahwa pengeluaran publik kesehatan memiliki hubungan positif dalam peningkatan outcome
kesehatan, yang menggunakan angka kematian bayi sebagai proxy outcome kesehatan.Tabel 4.22
menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2009-2011 telah terjadi penurunan angka kematian bayi
di Kota Blitar dengan jumlah persalinan yang semakin meningkat.
Temuan korelasi pengeluaran publik dengan derajat kesehatan tersebut memberikan
pesan kepada para pengambil kebijakan agar memperhatikan alokasi pengeluaran publik bidang
kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.Alokasi anggaran
(APBN/APBD) yang berpihak kepada “derajat kesehatan masyarakat” menjadi sebuah
keharusan.Akan tetapi tidak hanya alokasi saja yang harus menjadi perhatian, efektifitas dan
efisiensi pengelolaan anggaran bidang kesehatan juga menjadi syarat utama dalam mendorong
derajat kesehatan masyarakat.Efektifitas dan efisensi ini memberikan makna pentingnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sebuah keharusan. Singkat kata, besaran
alokasi anggaran, efektifitas dan efisien pengelolaan anggaran bidang kesehatan dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) khsusunya di bidang kesehatan menjadi sebuah
keharusan dalam rangka meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat. Menjadi sebuah
keharusan, mengingat masyarakat yang sehat akan memberikan peluang kepada peningkatan
produktifitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi capain-capaian pembangunan ekonomi.
Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan tingkatan
kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
Seldadyo dalam Sirait (2013) yang mengutarakan kesehatan menopang produktivitas, lalu
menghela kesejahteraan ke titik yang lebih tinggi, hingga akhirnya memperbaiki mutu kehidupan.
Rumah sakit pemerintah sebagai badan yang berfungsi untuk melayani masyarakat
terutama untuk pasien yang kurang mampu perlu dikembangkan dan diperbaiki.Dengan tujuan
untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin karena rumah sakit
pemerintah merupakan barang publik yang berfungsi untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat
dan layanan jasa yang disediakan untuk kalangan menengah kebawah yang bersifat sosio ekonomi
yakni mempunyai kepedulian sosial yang tinggi.
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Dari hasil penelitian utilitas pasien miskin penerima Jamkesmas & Jamkesda yang
menggunakan jasa rawat inap RSD Mardi Waluyo maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari 26 variabel awal dihasilkan 9 variabel baru yaitukondisi fisik gedung & ruang perawatan,
KM & WC, penyediaan makan &minum, kondisi tempat tidur, pelayanan kesehatan dan
lingkungan, administrasi, kunjungan pasien, keamanan dan kenyamanan RS, fasilitas
pelayanan RS maka yang berpengaruh terhadap utilitas pasien adalah kondisi fisik gedung &
ruang perawatan, kondisi tempat tidur, pelayanan kesehatan dan lingkungan, administrasi,
kunjungan pasien, keamanan dan kenyamanan RS berpengaruh terhadap utilitas pasien

2.

3.

miskin. Sedangkan faktor yang kurang berpengaruh terhadap utilitas pasien miskin adalah KM
& WC, penyediaan makan & minum, dan fasilitas pelayanan RS.
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap
para masyarakat miskin yang berada di daerahnya. Maka kemudahan dalam mengakses
layanan kesehatan gratis harus dapat dipermudah agar tidak banyak lagi pasien miskin yang
memilih terbaring sakit di rumahnya. Yang dikarenakan ketakutan mereka berobat di rumah
sakit karena biayanya sangat mahal dan sudah tentu tidak terjangkau oleh ekonomi mereka.
Sebagai badan yang berfungsi untuk melayani masyarakat terutama untuk pasien yang kurang
mampu perlu dikembangkan dan diperbaiki. Untuk meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat miskin karena rumah sakit pemerintah merupakan barang publik
yang berfungsi untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat dan layanan jasa yang disediakan
untuk kalangan menengah kebawah yang bersifat sosio ekonomi.

Rekomendasi
Dari hasil temuan-temuan dari studi ini, maka dapat ditarik suatu saran-saran yang
selayaknya dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan pegawai RSD Mardi Waluyo
sebagai salah satu bahan banding bila melakukan kajian tanggapan pasien miskin rawat inap
kelas III tentang utilitas/kepuasan terhadap pelayanan publik dan pelayanan kesehatan di RSD
Mardi Waluyo.
2. Untuk meningkatkan utilitas pasien miskin atas barang publik mengenai pelayanan kesehatan
dan sarana prasarana khususnya pasien rawat inap maka perlu adanya pemantauan utilitas
pasien melalui kuesioner secara berkala pada pasien miskin atau keluarga pasien miskin rawat
inap di RSD Mardi Waluyo, agar pengelola rumah sakit dapat mengetahui penilaian,
kebutuhan dan harapan pasien terhadap pelayanan publik yang didapatkan.
3. Pemerintah harus bisa fokus terhadap permasalahan pasien miskin. Agar fungsi layanan
kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak ada lagi ditemui pasien miskin
yang ditolak berobat seperti yang terjadi di rumah sakit lain. Yang disebabkan oleh hutang
pemerintah terhadap rumah sakit yang semakin menumpuk. Jika dilihat dari sudut pandang
yang objektif maka sudah seharusnya pemerintah dan rumah sakit harus concern terhadap
permasalahan pasien miskin. Dengan cara pembayaran klaim jaminan kesehatan masyarakat
miskin bisa tepat waktu agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
4. Perlu adanya sistem online yang terintegrasi dari pusat ke daerah sehubungan dengan
pembayaran klaim sehingga bisa menghemat waktu dan biaya.
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