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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang sangat 

dibutuhkan di masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.58 Tahun 

2014 pasal 1, “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. Indonesia 

sendiri jumlah rumah sakit sudah mencapai 2.488 rumah sakit yang terdiri dari 

Rumah Sakit Publik (Kemkes dan Pemda, TNI/Polri, Kementrian Lain dan 

Swasta Non Profit) dan Rumah Sakit Privat (BUMN dan Swasta) (Ditjen 

Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2015). Pulau Jawa pun terdapat 1.162 

rumah sakit (Ditjen Bina Upaya Kesehatan/Kementrian Kesehatan, 2016). 

Semakin banyaknya rumah sakit, maka akan semakin banyak pula 

persaingan bisnis dalam sektor industri jasa ini. Pada industri rumah sakit 

terdapat ancaman bagi kelangsungan pelaksanaan rumah sakit, yaitu pasien, 

persaingan antar rumah sakit dan biaya (Moeis, 1994). Kebutuhan dan 

keinginan pasien akan pelayanan yang baik dan nyaman serta fasilitas yang 

memadai menjadi target  utama rumah sakit. Dengan demikian, peningkatan 

mutu rumah sakit, baik dalam hal pelayanan pasien ataupun fasilitas yang 

disediakan menjadi hal yang harus dilakukan dalam industri rumah sakit.  

Mengingat pembiayaan sistem pelayanan kesehatan sebagian besar 

ditanggung oleh masyarakat/pasien, masyarakat/pasien pun mempunyai 

kebebasan untuk memilih rumah sakit yang disukainya. Hal tersebut memicu 

adanya persaingan yang dapat mempengaruhi peningkatan mutu pelayanan 

pada tiap unit di rumah sakit. Walaupun rumah sakit tersebut bermutu baik, 

namun jika tidak memperhatikan pemeliharaan mutunya justru akan tergeser 

dan bahkan karena sebab tertentu akan terjadi penurunan mutu pelayanan dan 

fasilitas medis pada rumah sakit tersebut. Persaingan antar rumah sakit dapat 
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terjadi dalam banyak bentuk, sejauh kebutuhan dan keinginan pasien dapat 

terpenuhi. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha 

rumah sakit yang dikelola (Setiaji, 2011). 

Rumah Sakit Semen Gresik merupakan sarana pelayanan kesehatan yang 

dikelola PT. Cipta Nirmala sebuah perusahaan yang dimiliki Semen Indonesia 

Foundation (SMIF) dan sebagai lembaga penunjang Semen Indonesia Group. 

Rumah Sakit Semen Gresik awalnya didirikan semula untuk melayani 

perawatan dan pengobatan karyawan PT Semen Gresik beserta keluarganya, 

namun seiring dengan perkembangan juga bertujuan untuk memberikan sarana 

pelayanan kesehatan yang representatif kepada masyarakat di Gresik dan 

sekitarnya. Untuk menghadapi persaingan dengan rumah sakit swasta di bawah 

naungan perusahaan BUMN maupun rumah sakit swasta non BUMN lainnya, 

Rumah Sakit Semen Gresik perlu untuk selalu memastikan mutu pelayanan 

rumah sakit. Dalam hal ini, mengenai sarana dan prasarana/fasilitas pendukung 

medis yang terdapat pada tiap unit rumah sakit harus diperhatikan. Fasilitas 

pendukung medis pada tiap unit harus dipastikan berjalan dengan baik, tidak 

terjadi kerusakan, dan perlu diperhatikan kebersihannya agar tidak 

menimbulkan kerugian pada rumah sakit. Oleh karena itu, pemeliharaan dan 

pengecekan terhadap semua fasilitas pendukung medis harus diperhatikan 

dengan seksama. Salah satu unit di rumah sakit yang penting dalam 

pemeliharaan dan pengecekan peralatan medis adalah Instalasi Penunjang 

Medik. Instalasi Penunjang Medik yang ada di Rumah Sakit Semen Gresik 

diantaranya adalah Laboratorium dan Radiologi. Peralatan medis di Instalasi 

Penunjang Medik seringkali mengalami permasalahan atau kerusakan 

dibandingkan dengan unit lain sehingga diperlukan adanya perbaikan. 

Selain penting dalam penggunaannya, peralatan medis yang terdapat di 

Instalasi Penunjang Medik tersebut sensitif terhadap kesalahan pemeliharaan 

sehingga harus dirawat dengan baik, karena kelancaran aktivitas pemeliharaan 

peralatan medis yang terdapat di Instalasi Penunjang Medik akan mendukung 

kelancaran aktivitas operasional yang terjadi dan memastikan terlaksananya 

pemeliharaan peralatan medis sesuai dengan persyaratan mutu. Menurut 

Sehrawat dan Narang (2001), pemeliharaan (maintenance) adalah sebuah 
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pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki 

fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar 

fungsional dan kualitas). Namun, dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

operasional tidak akan lepas dari kemungkinan terjadinya risiko baik dalam 

industri manufaktur maupun industri jasa. Begitu juga dengan pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan peralatan medis di Instalasi Penunjang Medik terdapat 

kemungkingan berbagai macam risiko yang berpotensi untuk terjadi.  

Menurut Griffin (2004), risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa 

masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dengan demikian, 

perlunya untuk melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan 

terjadinya risiko, mengukur, dan dari hasil yang diperoleh dapat digunakan 

untuk menyusun strategi untuk membangun suatu sistem manajemen risiko 

yang utuh terkait dengan pemeliharaan peralatan medis. Manajemen risiko 

merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, 

mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko, dan 

memonitor dan mengendalikan penanganan resiko (Djohanputro, 2008). 

Rumah Sakit Semen Gresik menerapkan tahapan manajemen risiko 

berdasarkan ISO 31000 sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh BSN 

(Badan Standarisasi Nasional) Indonesia. Namun manajemen risiko yang 

diterapkan hanya ditujukan untuk K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). 

Dalam manajemen risiko terdapat prioritas untuk menentukan risiko mana 

yang ditangani terlebih dahulu, di mana risiko yang memiliki dampak 

probabilitas terbesar akan ditangani terlebih dahulu dan risiko yang memiliki 

dampak terkecil akan ditangani paling akhir. Metode yang diterapkan dalam 

menganalisis risiko untuk K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di Rumah 

Sakit Semen Gresik adalah FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).  

Menurut Abbasgholizadeh Rahimi et al. (2013) dalam Yousefinezhadi et 

al. (2016), menerapkan alat peningkatan kualitas sistematis seperti FMEA 

sangat dianjurkan dalam setiap proses rumah sakit. Analisis risiko juga perlu 

dilakukan pada proses operasional yang dilakukan di Rumah Sakit Semen 

Gresik. Salah satunya pada aktivitas pemeliharaan peralatan medis. Jika terjadi 

kerusakan pada peralatan medis yang diakibatkan kurang telitinya kegiatan 
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pemeliharaan, maka besar kemungkinan kesalahan medis tersebut bisa 

berdampak pada pelayanan pasien yang tidak stabil hingga pasien harus dirujuk 

ke rumah sakit lain karena terkendala peralatan medis yang tidak tersedia. 

Selain itu, rumah sakit harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengganti 

peralatan tersebut. Oleh karena itu perlu diadakannya manajemen risiko 

terhadap pemeliharaan peralatan medis di rumah sakit untuk tercapainya 

kondisi peralatan medis yang layak pakai dan dapat difungsikan dengan baik. 

Abike et al. (2010), mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa setiap rumah 

sakit terutama dengan jumlah pasien yang besar, harus menerapkan tindakan 

pencegahan yang tepat yang diperlukan untuk rumah sakit dalam mengurangi 

risiko. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas pemeliharaan 

peralatan medis di Rumah Sakit Semen Gresik pada Instalasi Penunjang 

Medik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka perumusan 

masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis risiko pada aktivitas pemeliharaan peralatan medis di 

Instalasi Penunjang Medik Rumah Sakit Semen Gresik? 

2. Bagaimana strategi penanganan prioritas risiko pada aktivitas 

pemeliharaan peralatan medis di Instalasi Penunjang Medik Rumah Sakit 

Semen Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis risiko pada aktivitas pemeliharaan peralatan medis 

di Instalasi Penunjang Medik Rumah Sakit Semen Gresik. 

2. Untuk menganalisis strategi penanganan prioritas risiko pemeliharaan 

peralatan medis di Instalasi Penunjang Medik Rumah Sakit Semen 

Gresik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Akademis 

Untuk memperdalam pengetahuan dan penerapan strategi yang 

digunakan dalam penanganan risiko yang terjadi di Instalasi Penunjang 

Medik Rumah Sakit Semen Gresik untuk memberikan improvement pada 

Bagian Umum terkait pemeliharaan peralatan medis Rumah Sakit Semen 

Gresik. 

b. Bagi Perusahaan  

Mendapatkan saran yang membangun dari analisis identifikasi risiko dan 

penanganan risiko agar kemudian dapat diterapkan di dalam perusahaan 

di kemudian hari untuk mengantisipasi tantangan di masa mendatang. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi penelitian pada pokok permasalahan, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian. Batasan dan Asumsi penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Batasan 

a. Tidak melakukan keputusan dalam pemilihan metode pemeliharaan 

peralatan medis, melainkan murni menghasilkan data analisis risiko 

dan penanganan risiko pada aktivitas pemeliharaan peralatan medis di 

Instalasi Penunjang Medik Rumah Sakit Semen Gresik. 

1.5.2 Asumsi 

a. Mengikuti metode pemeliharaan peralatan medis yang sudah ada di 

Rumah Sakit Semen Gresik yaitu preventive maintenance. 

b. Narasumber, dalam hal ini adalah pihak Bagian Umum terkait 

pemeliharaan peralatan medis Rumah Sakit Semen Gresik yang 

memahami secara keseluruhan terkait penanganan setiap risiko yang 

terjadi di Instalasi Penunjang Medik. 

c. Penanganan risiko dilakukan secara independen dalam melakukan 

pengambilan keputusan. 
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 


