
 

11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kualitas Pelayanan Publik 

1. Pengertian Kualitas 

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat baik 

buruknya sesuatu hal, kadar, derajat, atau taraf, mutu. Selaras dengan pengertian 

tersebut, menurut Crosby dalam Nasution, (2001:16), kualitas adalah conformance to 

requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.  

Definisi tersebut mengonfirmasikan bahwa dalam suatu kualitas ada sebuah 

ukuran atau takaran tertentu yang dijadikan acuan bagi sebuah produk jasa. Kualitas 

sesuatu produk ditentukan dari tolok ukur tersebut. Dikatakan berkualitas apabila 

telah sesuai atau mencapai ukuran dimaksud, tapi jika tidak sesuai berarti produk 

tersebut kurang atau tidak berkualitas. 

Salah satu ukuran kualitas dimaksud yaitu dari harapan pelanggan atau 

pengguna produk. Dalam hal ini, kualitas berarti soal memenuhi harapan pelanggan. 

Selanjutnya konsep tersebut dikenal dengan kepuasan pelanggan (customer 

satisfication). Mengenai kualitas dan kepuasan pelanggan tersebut sesuai dengan 

definisi kualitas menurut Garvin, Feigenbaum, dan Buddy berikut ini.  

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi harapan 

pelanggan atau konsumen menurut Garvin dalam Nasution (2001:16). Selanjutnya 
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Feigenbaum, menyatakan bahwa suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila 

memenuhi kepuasan atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. 

Menurut Buddy dalam Wahyuningsih (2002:10), kualitas adalah strategi dasar bisnis 

yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

konsumen internal dan eksternal, secara eksplisit dan implisit”.  

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan adanya dua hal pokok dalam 

pengertian kualitas, yaitu pertama adanya takaran atau ukuran dan kedua harapan 

pelanggan atau pengguna produk sebagai acuan ukuran dimaksud. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kualitas adalah ukuran baik-buruknya 

suatu produk jasa atau pelayanan yang dilihat dari kesesuaiannya dengan harapan 

pengguna layanan tersebut. 

Selanjutnya, kualitas juga dapat diartikan sebagai hasil persepsi dari 

perbandingan antara harapan dengan kinerja aktual yang diterima. Crosby, Lehtimen 

dan Wyckoff dalam Zauhar (2001:22) menyatakan bahwa : “Kualitas adalah 

penyesuaian terhadap perincian-perincian (conformance to specification) dimana 

kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukanya 

control terus-menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi 

kebutuhan”. 

Kualitas menurut pendapat Moeliono (2002:467) dinyatakan bahwa : 

“Kualitas  adalah tingkat baik buruknya sesuatu derajat atau taraf kepandaian atau 

kecakapan dan sebagainya”. 
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Pengertian kualitas juga diartikan oleh Tjiptono (2005:2), dalam bukunya 

Prinsip-prinsip Total Quality Service bahwa pengertian kualitas terdiri dari beberapa 

poin diantaranya : 

a. Kesesuaian dengan dengan kecocokan/tuntutan 

b. Kecocokan untuk pemakaian 

c. Perbaikan / penyempurnaan berkelanjutan 

d. Bebas dari kerusakan/cacat 

e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat 

f. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal 

g. Sesuatu yang bias membahagiakan pelanggan 

 

Menurut Sinambela (2008:6) dalam bukunya yang berjudul Reformasi 

Pelayanan Publik kualitas adalah “segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan 

dan kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers)”. 

Berdasarkan poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah hasil 

persepsi dari perbandingan antara harapan dengan kinerja aktual yang diterima 

mengenai tingkat baik buruknya sesuatu derajat atau taraf kepandaian atau 

kecakapan dan sebagainya.  

 

2. Pengertian Pelayananan Publik 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 

bahwa pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani 

adalah membantu menyiapkan/mengurus apa yang diperlukan seseorang. 
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Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

dalam memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Pelayanan hakekatnya 

adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan proses. Pelayanan 

sebagai proses berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh 

kehidupan orang dalam masyarakat. 

Napitupulu (2007 : 164), dalam bukunya yang berjudul Pelayanan Publik 

dan Customer Satisfaction, mengartikan pelayanan sebagai berikut : 

Serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara 

lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak 

berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan 

pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa 

tersebut. 

 

Pelayanan adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Pelayanan tidak memiliki wujud, melainkan dapat dirasakan dan cepat 

hilang. Sastrodiningrat (2002:17) menyatakan bahwa pelayanan adalah :  

Pelayanan dalam suatu organisasi kerja identik dengan penjabaran tugas-

tugas pegawai/pengurus yang berwenang dalam organisasi yang 

bersangkutan. Pelayanan berarti pemberian bantuan, penyediaan fasilitas, 

partisipasi, dan makna yang lain dari pemberian bantuan kepada orang lain 

kearah pencapaian tujuan. 

 

Sedangkan (2008:198) bahwa “Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan 

pelayanan dalam bentuk barang atau jasa pelayanan dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat”. 
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Pengertian di atas menjelaskan bahwa pelayanan suatu bentuk interaksi seseorang 

ataupun kelompok tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang ingin 

dicapai. Pengertian pelayanan dikemukakan oleh Menteri Pendayaan Aparatur 

Negara, bahwa “ Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk 

barang atau jasa pelayanan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat”. 

(Pasolong, 2008 : 198). 

Pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu dan atau memberi 

manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan 

oleh pelanggan. Pada sektor publik pelayanan pemerintah diartikan sebagai 

pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery of 

service by government agency using own employees) (Savas, 2007 : 31) 

Model manajemen pelayanan publik yang monolitik, birokratik dan sentralistik yang 

disemangati oleh rule driven government (nafsu pemerintah) jelas sudah ketinggalan 

jaman. Dalam banyak kasus, model pelayanan publik seperti ini praktis tidak mampu 

bersaing dalam menghadapi persaingan dan situasi global yang yang terus berubah, 

ia sangat rentan, mudah terjangkit penyakit birokrasi, dan justru akan berdampak 

negatif terhadap semangat mengedepankan kepentingan publik. 

Oleh karena itu konsep pelayanan perlu dibudayakan dalam lingkungan 

birokrasi publik. Prinsip-prinsip keahlian proposional dan demokratisasi dapat 

diwujudkan dalam sektor pelayanan publik, Serta perlu juga digalahkan sistem 

kemitraan (partnership) antara pihak pemerintah dan pengguna jasa/swasta perlu 
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juga diupayakan secara serius berupa pemberdayaan terhadap pengguna jasa 

pengguna pelayanan publik itu sendiri. 

Pelayanan publik oleh birokrasi hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar, 

sebagaimana dikemukakan oleh Sulistio dan Budi (2009 :39), adalah : 

1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka 

2. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian dan didukung oleh cabang-cabang 

ilmu pengetahuan lainya. 

3. Inovatif, pembaharuan yang dilakukan terus menerus untuk menghadapi 

lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang. 

4. Produktif, berorientasi pada hasil kerja yang optimal 

5. Profesionalisme, menggunakan tenaga kerja professional, terampil dalam 

istilah “ The Right Man in The Right Pleace”. 

6. Penggunaan teknologi yang tepat guna 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa konsep pelayanan publik 

harus rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka, 

dilakukan secara ilmiah berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh 

cabang-cabang ilmu lainya. Pelayanan publik harus memiliki inovatif yakni 

pembaharuan yang dilakukan terus menerus untuk menghadapi lingkungan yang 

dinamis, berubah dan berkembang, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal, dan 

dilakukan secara professional, menggunakan tenaga kerja professional, terampil dan 

menggunakan teknologi modern yang tepat guna. 

3. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan (service quality) adalah hasil persepsi dari perbandingan 

antara harapan dengan kinerja aktual yang diterima pelanggan. Zauhar (2005:22), 

menyatakan bahwa : 
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Kualitas pelayanan adalah penyesuaian terhadap perincian-perincian 

(conformance to specification) dimana kualitas ini dipandang sebagai derajad 

keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam 

mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna 

jasa. Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya 

terpenuhi jika pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. 

Pollit dalam Thoha (2007:33) adalah : “Sekali lagi menegaskan bahwa tujuan 

utamanya bukan sekedar untuk menyenangkan hati penerima pelayanan publik, 

melainkan untuk memberdayakan mereka”. 

Sebagaimana dikatakan Thoha (2007:33), bahwa ”peran dan posisi birokrasi dalam 

pelaksanaan pelayanan publik harus di ubah. Peran yang selama ini suka mengatur 

dan minta dilayani, menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan 

dan harapan-harapan masyarakat”. 

Menurut Potter dalam Supriyono (2003:16), dikemukakan pelayanan yang 

berkualitas perlu beberapa kriteria, antara lain : 

a. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu memenuhi profesi, 

harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat. 

b. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh 

setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas. 

c. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberikan 

perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang 

sama. 

d. Dapat diterima, artinya pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat dari 

teknis/cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan, dapat 

diandalkan, tepat waktu, cepat, responsive, dan manusiawi. 

e. Ekonomis dan efisien, artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan 

dapat dijangkau dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat. 

f. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan 

masyarakat. 
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Selanjutnya untuk menyatakan apakah pelayanan publik dapat dikatakan 

sebagai jenis pelayanan yang berkualitas baik atau tidak, Zethaml dalam buku 

Sulistio dan Budi (2009:39), menjelaskan bahwa : 

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik peralatan, personil dan komunikasi 

2. Reliable, terdiri dari kemempuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelaayanan yang dijanjikan dengan tepat 

3. Responsiveness, kemampuan untuk membantu konsumen, 

bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan 

4. Competence, tuntutan yang dimilkinya, pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik  oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. 

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan 

pribadi. 

6. Credibility, terdapat kemudahan untuk mengadakan upaya untuk 

kepercayaan masyarakat 

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari 

berbagai bahaya dan resiko 

8. Accesbillity, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan 

penekatan 

9. Communication, kemauan menerima layanan untuk mendengarkan 

suara, keinginan dan aspirasi pelanggan sekaligus kesediaan untuk 

selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

10. Understanding the customer, melakukan segala usher untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

dapat dikatakan baik apabila mampu memenuhi kriteria, seperti memiliki fasilitas, 

pelayanan tepat waktu, membantu konsumen, bertanggungjawab terhadap mutu 

layanan yang diberikan, memiliki ketrampilan dalam memberikan pelayanan, 

perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen, jujur, mudah dan 

sesuai kebutuhan masyarakat. 

4. Standar Pelayanan Publik 
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Di Indonesia , upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam 

kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. 

Upaya tersebut antara lain ditunjukan dengan terbitnya berbagai kebijakan, seperti : 

1. Surat Keputusan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 

1993, Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum; 

2. Inpres Nomor 1 Tahun 1995, Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu 

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat; 

3. Surat Edaran Menko Wasbangpan Nomor 56/Wasbangpan/6/98, Tentang 

Langkah-langkah Nyata memperbaiki Pelayanan Masyarakat. Instruksi 

Mendagri Nomor 20/1996. 

4. Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56/MK. Wasbangpan//6/98, 

Tentang Surat Menkowasbangpan Nomor 145/MK. Waspan/3/1999; hingga 

Surat Edaran Mendagri Nomor 503/125/PUOD/1999, yang kesemuanya 

bermuara pada kualitas pelayanan. 

5. Kep. Menpan Nomor 81/1993, Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan 

Umum. 

6. Surat Edaran Depdagri Nomor 100/757/OTDA, Tentang Pelaksanaan 

Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimum, Tahun 2002. 

7. Kep. Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Tentang 

Pelayanan Publik. 
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Kemudian prinsip-prinsip pelayanan Nomor 81 Tahun 1993, direvisi melaui 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, dengan cakupan : 

(1) Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan; 

(2) Kejelasan yang meliputi : (a) persyaratan teknis dan administratif pelayanan 

publik; (b) unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan/sengketa dalam 

melaksanakan pelayanan publik; (c) rincian biaya/tarif pelayanan dan tatacara 

pembayaranya; 

(3) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang ditentukan; 

(4) Akurasi. Produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan 

syah; 

(5) Keamanan. Proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum; 

(6) Tanggungjawab. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan menyelesaikan 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

(7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja dan pendukung lainya yang memadai termasuk sarana 

teknologi komunikasi dan informatika. 
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(8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan sarana teknologi 

komunikasi dan informatika. 

(9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan yang iklas. 

(10) Kenyamanan lingkungan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih lingkungan yang indah dan sehat, dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah 

dan lain-lain. 

Hal ini yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa setiap pelayanan publik 

harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan atas kepastian 

bagi penerima pelayanan. Standar ini wajib ditaati oleh pemberi dan penerima 

pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya harus meliputi : 

1. Prosedur pelayanan.  Dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan; 

2. Waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan 

3. Biaya pelayanan. Biaya termasuk rincian yang ditetapkan; 

4. Produk pelayanan. Hasil yang diterima sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan; 

5. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai; 
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6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi ditetapkan berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan. 

Pada sisi biaya pelayanan publik, maka penetapan besaran biaya pelayanan 

publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

(a) Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat 

(b) Nilai / harga yang berlaku atas barang dan jasa 

(c) Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan 

tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengujian 

(d) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku 

 

B. Pelayanan Kesehatan 

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 

Petugas/tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui 

pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 

untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI Nomor :23 Tahun 1992, tentang 

Kesehatan Bab 1, pasal 1 ayat 3). 

Kesehatan berasal dari kata sehat, dan manusia dikatakan sehat apabila 

mempunyai keadaan yang sempurna tidak memiliki kelemahan dan cacat baik 

jasmani maupun rohani. (Notoatmodjo, 2005:88). 
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Azwar (2008:40) mendefinisikan bahwa : “Pelayanan kesehatan adalah setiap 

upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati 

penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok, dan ataupun 

masyarakat”. 

Pendapat lain dikemukakan Rienke (2004 : 21) adalah : “Pelayanan 

kesehatan diartikan sebagai pemberian perhatian kepada masyarakat yang 

menyangkut atau berhubungan dengan sarana dan prasarana kesehatan termasuk 

tenaga kesehatan, agar masyarakat merasa aman dan terjamin dalam memeriksakan 

kesehatannya”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan adalah 

sebagai upaya yang dapat dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama oleh 

institusi pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat. 

1.1. Jenis Pelayanan Kesehatan 

Dalam praktek sehari-hari betapapun bervariasi pelayanan kesehatan, secara 

umum dibedakan atas dua macam yaitu: 

a.  Pelayanan Kedokteran (Medical Services) 

    Pelayanan yang termasuk dalam kelompok ini ditandai dengan cara 

    pergorganisasiannya yang dapat bersifat sendiri (solo practice), tujuan 

    utama untuk perseorangan. 
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  b.  Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Publik Health Service) 

 Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini ditandai dengan cara 

pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

serta mencegah penyakit, serta sasaran utamanya untuk masyarakat.  Azwar, 

(1988:40-41). 

1.2. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan 

masyarakat, namun untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang baik, keduanya 

haruslah memiliki berbagai persyaratan pokok, yang jika disederhanakan dapat 

dibedakan atas tiga macam yaitu: 

a.  Sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan. 

     Suatu pelayanan kesehatan yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan   

pemakai.  Jasa pelayanan yang dimaksud adalah penderita yang datang   

     berobat sedangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat adalah             

masyarakat secara keseluruhan 

b.  Dapat dijangkau oleh mereka yang membutuhkan suatu pelayanan               

      kesehatan yang baik adalah dapat dijangkau oleh mereka yang             

      membutuhkan.  Pengertian terjangkau disini tidak hanya dari sudut jarak     

      atau lokasi, tetapi juga dari sudut pembiayaan. 

c.  Sesuai dengan prinsip ilmu dan teknologi kedokteran. 
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      Suatu pelayanan kesehatan yang baik adalah yang sesuai dengan prinsip-   

   prinsip ilmu dan teknologi kedokteran.  Dengan kata lain, suatu   

   pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang terjamin  

   mutunya. Azwar (1988 : 43). 

Orang yang menggunakan suatu pelayanan biasanya disebut konsumen.  

Konsumen perawatan kesehatan adalah yang memanfaatkan pelayanan perawatan 

kesehatan dan biasanya disebut pasien. Adapun pengertian pasien menurut 

Departemen Kesehatan RI adalah “Individu, keluarga, kelompok dan masyarakat 

yang membutuhkan bantuan dan menerima jasa pelayanan kesehatan.  Khususnya 

yang dalam keadaan sakit dan atau yang mempunyai masalah kesehatan”.  

Departemen Kesehatan RI, (1987:4). 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pasien 

adalah orang yang menerima pelayanan perawatan kesehatan, baik dalam keadaan 

sakit ataupun sehat serta memerlukan pemecahan masalah kesehatan. 

 

2. Pelayanan Keperawatan  

2.1. Masalah Pelayanan Keperawatan 

Keperawatan adalah salah satu profesi di rumah sakit/Puskesmas yang 

berperan penting dalam menyelenggarakan upaya menjaga mutu pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Rawat Inap. Pengertian pelayanan keperawatan sesuai 

dengan WHO Expert Committee on Nursing (1982) adalah gabungan dari ilmu 
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kesehatan dan seni melayani/merawat (care), suatu gabungan humanistik dari ilmu 

pengetahuan, filosofi keperawatan, kegiatan klinis , komunikasi dan ilmu sosial. Hal 

ini dipertegas lagi dalam WHO (1996)  bahwa keperawatan adalah ilmu dan seni  

sekaligus. Sedangkan menurut Gillies dalam Aditama (2006:81) menyatakan bahwa 

manajemen keperawatan adalah proses pelaksanaan pelayanan keperawatan, melalui 

upaya staf keperawatan, untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan dan 

rasa aman bagi pasien, keluarga dan masyarakat. 

       Menurut Aditama (2004:93) masalah dalam pelayanan keperawatan yang ada 

meliputi: 

a. Kurangnya perawat yang memiliki pendidikan tinggi/kemampuan memadai 

b. Kurangnya jumlah perawat 

c. Masalah lain (perubahan struktuktur organisasi rumah sakit, kurang isentif, 

kurangnya puas, komunikasi dengan pasien yang kurang baik, pelaksanaan 

pekerjaan sesuai SOP serta masalah pengembangan karier para perawat) 

Dengan demikian yang dimaksud dengan  pelayanan keperawatan dalam 

penelitian ini adalah pelayanan keperawatan  pada pasien, baik untuk kesembuhan 

ataupun pemulihan status fisik dan mentalnya dengan menciptakan keadaan 

lingkungan  fisik, kognitif, dan emosional  secara nyaman dan aman. 

Paradigma keperawatan yang merupakan keyakinan atau pandangan filisofik 

keperawatan mencakup konsep-konsep tentang manusia, sehat-sakit, masyarakat dan 

lingkungan, serta konsep tentang keperawatan. Kerangka konsep merupakan tonggak 

utama dalam penyusunan kurikulum pendidikan keperawatan meliputi: 
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a.  penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan 

b. sikap, tingkah laku dan kemampuan profesional keperawatan 

c. menyelesaikan masalah secara ilmiah 

d. belajar sendiri dan mandiri 

e. belajar di masyarakat 

 

2.2. Tugas Keperawatan  

 Menurut Griffith (1987)  bahwa pelayanan keperawatan punya lima tugas 

yaitu : 

a. melakukan kegiatan promosi kesehatan, termasuk untuk kesehatan emosional 

dan sosial 

b. melakukan upaya pencegahan penyakit dan kecacatan 

c. menciptakan keadaan lingkungan, fisik, kognitif dan emosional sedemikian 

rupa  yang dapat membantu penyembuhan penyakit 

d. berupaya meminimalisasi akibat buruk dari penyakit 

e. mengupayakan kegiatan rehabilitasi 

       

 

Adapun kegiatan keperawatan di rumah sakit dapat menjadi keperawatan 

klinik dan manajemen keperawatan. Kegiatan keperawatan klinik antara lain terdiri 

dari :  

a. Pelayanan keperawatan personal  

b. Berkomunikasi dengan dokter dan petugas  penunjang medik. 

c. Berbagai hal tentang keadaan pasien ini perlu dikomunikasikan dengan 

dokter atau perugas lain 

d. Menjalin hubungan dengan keluarga pasien 

e. Menjaga lingkungan bangsal tempat perawatan 

f. Melakukan penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit 

 

Dalam hal manajemen keperawatan di Puskesmas tugas perawat yang harus     

dilakukan adalah : 
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a. Penanganan administrasi  

b. Membuat penggolongan pasien sesuai berat-ringannya penyakit 

c. Memonitor mutu pelayanan pada pasien , baik pelayanan keperawatan secara 

khusus maupun umum 

d. Manajemen ketenagaan dan logistik keperawatan . 

 

Sementara itu di Indonesia, untuk melaksanakan tugas keperawatan  sesuai 

dengan SK Menkes RI No 983/Menkes /SK/XI/1992 tentang  Pedoman Organisasi 

Rumah Sakit Umum, maka rumah sakit umum dalam menyelenggarakan fungsinya  

dapat melaksanakan pelayanan keperawatan.  

 

3. Pelayanan Kedokteran 

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan 

(dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk 

menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis 

penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, 

secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi 

dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang 

efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika 

dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar 

kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran. 

Kompetensi yang harus dicapai seorang dokter meliputi tujuh area 

kompetensi atau kompetensi utama yaitu: 

1. Keterampilan komunikasi efektif. 
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2. Keterampilan klinik dasar. 

3. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu    

    perilaku dan epidemiologi dalam praktik kedokteran. 

4. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada indivivu, keluarga   ataupun    

    masyarakat denga cara yang komprehensif, holistik, bersinambung,       

    terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks Pelayanan Kesehatan Primer. 

5. Memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi. 

6. Mawas diri dan mengembangkan diri/belajar sepanjang hayat. 

7. Menjunjung tinggi etika, moral dan profesionalisme dalam praktik. 

Ketujuh area kompetensi itu sebenarnya adalah “kemampuan dasar” seorang 

“dokter” yang menurut WFME (World Federation for Medical Education) disebut 

“basic medical doctor”. 

Tugas seorang “dokter” adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien    

secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat. 

b. Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien. 

c. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat  

    sehat dan sakit. 

d. Menangani penyakit akut dan kronik. 

e. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar. 

f. Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS. 
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g. Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujukan ke Dokter Spesialis  

     atau dirawat di RS dan memantau pasien yang telah dirujuk atau di  

     konsultasikan. 

h. Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya. 

i. Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai  

   pencegahan sakit. 

j. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, pengobatan pasien  

   sekarang harus komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif dan  

   rehabilitatif. Dokter berhak dan juga berkewajiban melakukan tindakan  

   tersebut untuk kesehatan pasien. Tindakan promotif misalnya memberikan  

   ceramah, preventif misalnya melakukan vaksinasi, kuratif memberikan  

   obat/ tindakan operasi, rehabilitatif misalnya rehabilitasi medis. 

k. Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan  

    taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi. 

l. Mawas diri dan mengembangkan diri/ belajar sepanjang hayat dan  

     melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran. 

m. Tugas dan hak eksklusif dokter untuk memberikan Surat Keterangan Sakit  

    dan Surat Keterangan Berbadan Sehat setelah melakukan pemeriksaan  

    pada pasien.  

Terminologi “dokter” memberikan sejumlah predikat, tanggung jawab, dan 

peran-peran eksistensial lainnya. Tanpa melupakan sisi dominan proses 

pembelajaran dan pengembangan intelektual, seorang dokter juga pada prinsipnya 
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diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas antropososial dan merealisasikan 

tanggung jawab individual kekhalifaan, mewujudkan “kebenaran” dan keadilan, 

yang tentunya tidak akan terlepas pada konteks dan realitas dimana dia berada. 

Dengan tetap mengindahkan tanggung jawab dispilin keilmuan, maka entitas dokter 

haruslah mampu mempertemukan konsepsi dunia kedokterannya dengan realitas 

masyarakat hari ini. 

Maka adalah penting memahami secara benar konsepsi dan melakukan 

pembacaan terhadap realitas yang terjadi didepan mata kita. Jika kita bawa pada 

paradigma kedokteran, maka konsepsi dunia kedokteran adalah humanisasi, 

sosialisme, penghargaan atas setiap nyawa, pembelajaran dan peningkatan kualitas 

hidup, keseimbangan hak dan kewajiban tenaga medis dengan pasien. 

Berdasarkan tinjauan historisnya, dunia kedokteran (pengobatan) pada 

awalnya dipandang sebagai sebuah profesi yang sangat mulia, sehingga dengan 

asumsi tersebut, maka orang-orang yang terlibat dalam proses hidup dan 

berlangsungnya dunia kedokteran kemudian dinisbahkan sebagai orang-orang yang 

juga memiliki kemuliaan; baik pada kata, sikap maupun tabiat yang dimilikinya. 

Dengan memandang profesi kedokteran sebagai pekerjaan yang senantiasa bergelut 

untuk menutup pintu kematian dan membuka lebar-lebar kesempatan untuk dapat 

mempertahankan dan meneruskan hidup seseorang, maka berkembanglah 

kesepakatan sosial (social aggrement) akan urgensi dari ilmu kedokteran sebagai 

salah satu prasyarat utama untuk dapat mempertahankan hidup. 
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Pada akhirnya, lambat namun pasti, profesi kedokteran seakan menjadi ilmu 

pengetahuan utama (master of science), dimana setiap dokter dipandang sebagai 

seorang jenius dan tahu segalanya dan semua orang akan berusaha menjadi dan 

memegang peran besar dalam pekerjaan terhormat ini. 

Profesi kedokteran dianggap sebagai sebuah seni (art) dalam kehidupan, 

karenanya tidak setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan kecakapan akan 

tindakan-tindakan medis, walaupun itu hanya tindakan medis sederhana yang dapat 

dimiliki oleh setiap orang saat ini. 

4. Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah paradigmanya dari 

orientasi  obat kepada pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian 

(pharmaceutical care). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, 

apoteker/asisten apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan 

pasien (Depkes RI, 2006). 

Sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas 

adalah apoteker (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). 

Kompetensi apoteker di Puskesmas sebagai berikut: 

a. Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu, 

b. Mampu mengambil keputusan secara professional, 

c. Mampu berkomunikasi yang baik dengan pasien maupun profesi kesehatan  

lainnya dengan menggunakan bahasa verbal, nonverbal, maupun bahasa lokal,  
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d. Selalu belajar sepanjang karier baik pada jalur formal maupun informal, sehingga     

ilmu dan keterampilan yang dimiliki selalu baru (up to date). 

Sedangkan asisten apoteker hendaknya dapat membantu pekerjaan apoteker 

dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian tersebut (Depkes RI, 2006). 

 

4.1.Perencanaan Obat 

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan 

kesehatan untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan obat di Puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat untuk Puskesmas setiap 

periode dilaksanakan oleh pengelola obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas 

(Kementrian Kesehatan RI, 2010). 

 

 

4.2. Permintaan Obat 

 Sumber penyediaan obat di Puskemas berasal dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Obat yang disarankan tersedia di Puskesmas adalah obat esensial 

yang jenisnya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan merujuk pada Daftar 

Obat Esensial Nasional. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan global maupun 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 085 tahun 1989 tentang Kewajiban Menuliskan 

Resep dan Menggunakan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah 

dan Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban 

Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, maka 
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hanya obat generik saja yang disarankan tersedia di Puskesmas (Kementrian 

Kesehatan, 2010). 

 

4.3.Penerimaan Obat 

Petugas penerima obat bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik, 

penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan, dan penggunaan obat berikut kelengkapan 

catatan yang menyertainya. Petugas penerima obat wajib melakukan pengecekan 

terhadap obat yang diserahterimakan, meliputi kemasan, jenis dan jumlah obat, 

bentuk sediaan obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO), dan ditandatangani oleh 

petugas penerima serta diketahui oleh Kepala Puskesmas. Petugas penerima dapat 

menolak apabila terdapat kekurangan dan kerusakan obat. Setiap penambahan obat, 

dicatat dan dibukukan pada buku penerimaan obat dan kartu stok (Kementrian 

Kesehatan RI, 2010). 

 

4.4. Penyimpanan Obat 

 Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan 

yang diterima agar aman (tidak hilang) dan terhindar dari kerusakan fisik maupun 

kimia sehingga mutunya tetap terjamin. Aturan dalam penyimpanan obat meliputi: 

persyaratan gudang, pengaturan penyimpanan obat, tata cara penyusunan obat, dan 

pengamatan mutu. 

 

4.5. Pengamatan mutu 
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 Setiap pengelola obat perlu melakukan pengamatan mutu obat secara berkala 

setiap bulan. Jangan menggunakan obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Hal ini 

penting untuk diketahui terutama penggunaan antibiotik yang sudah kadaluarsa 

karena dapat menimbulkan resistensi mikroba. Resistensi mikroba berdampak 

terhadap mahalnya biaya pengobatan. Obat dapat berubah menjadi toksik selama 

penyimpanan. Beberapa obat dapat terurai menjadi substansi-substansi yang toksik 

(Kementrian Kesehatan RI, 2010). 

 

4.6. Pengawasan Obat 

 Pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan obat, 

sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah perlu membina upaya-upaya dibidang obat agar tercapai tujuan dan 

sasaran pembangunan dibidang obat.  

 

4.7. Monitoring dan Evaluasi Obat 

  Pelayanan kefarmasian di Puskesmas perlu melakukan monitoring dan 

evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan 

terhadap pelayanan kefarmasian dan evaluasi merupakan proses penilaian kinerja 

pelayanan kefarmasian itu sendiri. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan 

memantau seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian mulai dari pelayanan resep 

sampai kepada pelayanan informasi obat kepada pasien sehingga diperoleh gambaran 
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mutu pelayanan kefarmasian sebagai dasar perbaikan pelayanan kefarmasian di 

Puskesmas selanjutnya.  

 

C. Puskesmas 

1. Definisi Puskesmas 

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok 

(Depkes RI, 1991 dalam Effendy, 1998). 

Sedangkan menurut Azwar Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas 

kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional yang 

berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta 

masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama 

yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh (Azwar,1996). 

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan 

berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, dan terpadu. Puskesmas 

adalah penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat 

pertama. Pada saat ini puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air.  

Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, puskesmas diperkuat dengan 
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puskesmas pembantu serta puskesmas keliling. Kecuali itu untuk daerah yang jauh 

dari sarana pelayanan rujukan, puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. 

Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia, 

pengelolaan program kerja Puskesmas berpedoman pada empat azas pokok, yakni;  

1. Azas pertanggung jawaban wilayah. 2. Azas peran serta masyarakat. 3. Azas 

keterpaduan. 4. Azas rujukan (Azwar, 1996). 

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah 

tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan 

Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai 

melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan 

dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan 

kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya. 

 

2. Tujuan Puskesmas 

Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Tujuan 

pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas adalah mendukung 

tercaoainya tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang betempat tinggal di wilayah 

kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam 

rangka mewujudkan Indonesia sehat 2010 (Depkes RI, 1999). 
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3. Fungsi Puskesmas 

Puskesmas memiliki tiga fungsi, yaitu  sebagai pusat penggerak 

pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan 

keluarga dalam pembangunan kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan 

masyarakat tingkat pertama. Sebagai langkah awal dari program keperawatan 

kesehatan masyarakat, fungsi dan peran Puskesmas bukan hanya persoalan teknis 

medis, tetapi juga berbagai keterampilan sumber daya manusia yang mampu 

mengorganisir model social yang ada di masyarakat, juga sebagai lembaga kesehatan 

yang menjangkau masyarakat di wilayah terkecil dan membutuhkan strategi dalam 

hal pengorganisasian masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan 

secara mandiri. 

Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas melakukan beberapa cara, yaitu 

merangsang masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong 

dirinya sendiri, memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana 

menggali dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, memberikan 

bantuan yang bersifat bimbingan dan rujukan medis kesehatan kepada masyarakat 

dengan ketentuan tidak menimbulkan ketergantungan, memberikan pelayanan 

kesehatan langsung kepada masyarakat, bekerja sama dengan sector-sektor yang 

bersangkutan dalam melaksanakan program kesehatan. 
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D. Kepuasan  

      Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya (Supranto, J. 2003:233). Jadi, 

tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. 

Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja 

melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk 

oleh pengalaman masa lain, komentar dari kerabatnya, serta janji dan informasi 

pemasaran dan saingannya. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang 

sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan 

tersebut. Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, perusahaan harus menciptakan 

dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan 

kemampuan untuk mempertahankan pelanggannya.  

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan 

berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan pelanggan 

setelah terjadi proses pembelian (postpurchase action ). Apabila pelanggan 

merasa puas, maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk 

kembali untuk membeli produk yang sama . Pelanggan yang puas juga 

cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap produk kepada 

orang lain (Lupiyoadi, R.: 2001:159). 

 

Tjiptono, F. dan Diana, A. (2001:68), mengemukakan bahwa :  

 

"Kualitas dan kepuasan konsumen berkaitan erat. Kualitas memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat kepada 

perusahaan, Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta 

kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan di mana perusahaan memaksimumkan pengalaman 

pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan 
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pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan 

pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada 

perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan." 

 

Kepuasan konsumen ditentukan oleh persepsi konsumen atas penampilan 

produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen. Konsumen puas apabila 

harapannya terpenuhi dan akan sangat puas jika harapannya terlampaui. 

 

Irawan, H. (2003:37-39) berpendapat bahwa terdapat lima driver yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu : 

a. Kualitas produk Konsumen akan merasa puas setelah membeli dan 

menggunakan suatu produk, apabila produk tersebut mempunyai kualitas 

yang baik. Kualitas produk merupakan dimensi global dan paling tidak 

menecakup enam elemen dari kualitas produk dari performance, durability, 

feature, reliability, consistency, dan design. 

b. HargaPelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan 

yang penting dan komponen harga ini relalif tidak penting bagi mereka yang 

tidak sensitif terhadap harga.  

c. Kualitas Pelayanan Service quality sangat tcrgantung pada tiga hal yaitu 

sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memegang kontribusi 70 %. 

Tidak mengherankan kepuasan terhadap kualitas pelayanan terhadap kualitas 

pelayanan mempakan driver yang mempunyai banyak dimensi. Salah satu 

konsep service quality yang popular adalah Serqual, berdasarkan konsep ini 

sevice quality diyakini mempunyai lima dimensi yaitu, reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible. 

d. Faktor Emosi . Faktor emosi konsumen berhubungan dengan rasa bahagia, 

rasa percaya diri, simbol sukses, bagian dari kelompok orang penting, dan 

sebagainya. 

e. Biaya/ kemudahan untuk mendapatkan produk/jasa tersebut. Konsumen akan  

merasa puas apabila relatif mudan, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan 

produk/layanan. 

 

      Menurut Kotler (1997 : 48) terdapat hubungan erat antara kualitas produk 

dan pelayanan, kepuasan pelanggan, dan profitabilifas perusahaan. Semakin tinggi 

lingkat kualitas menyebabkan semakin tingginya kualitas pelanggan dan juga 

mendukung harga yang lebih tinggi serta (sering kali) biaya yang lebih rendah. 
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       Kepuasan konsumen merupakan tanggapan konsumen terhadap kinerja 

oraganisasi yang melampui harapannya. Oleh karena itu penyedia jasa  senantiasa 

selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pemberian pelayanan yang 

sesuai dengan harapan pelanggan sehingga perilaku pelanggan terhadap lembaga 

akan lebih produktif, efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi.  

      Menurut Moenir, H.A.S (2006:40-45) mengatakan bahwa penyebab sebuah 

pelayanan yang tidak memuaskan adalah: 

a. Kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

b. Sistem , prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai. 

c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi 

d. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup 

meskipun secara minimal 

e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan 

kepadanya 

f. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengertian kepuasan dalam 

penelitian ini adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan dan pengalaman  

yang dirasakan  dengan harapan yang diinginkan sampai dengan  memberikan 

penilaian senang atau tidak senang. 

 

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data yang diperoleh tentang 

tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan dengan membandingkan 

antara harapan dan kebutuhanya. IKM ini menunjukan akan hasil kepuasan 

pelayanan yang merupakan pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinarja dari 
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unit pelayanan publik melalui unsur yang valid dan reliabel. Adapun manfaat dari 

penyusunan IKPM  ini adalah : 

(a) Diketahui kelemahan kekurangan masing-masing unsur dalam layanan publik 

(b) Diketahui kinerja secara periodik 

(c) Landasan penetapan kebijakan yang perlu diambil 

(d) Diketahui Indek Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh (lingkup pusat dan 

daerah) 

(e) Memacu persaingan positif lingkup pusat dan daerah dalam upaya 

peningkatan kinerja pelayanan 

(f) Gambaran bagi masyarakat tentang kinerja unit pelayanan 

(g) Tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Sementara pada sisi lainnya, kalau dicermati lebih lanjut ada 14 unsur yang 

relevan, valid, dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar 

pengukuran IKM, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men. PAN Nomor 

63/KEP/M.PAN/2003, yaitu : 

1. Prosedur pelayanan. Kemudahan tahapan pelayanan dilihat dari sisi 

kesederhanaan alur pelayanan 

2. Persyaratan pelayanan. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan 
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3. Kejelasan petugas pelayanan. Keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan 

tanggungjawab) 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan. Kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai yang ditetapkan 

5. Tanggungjawab petugas pelayanan. Kejelasan wewenang dan tanggungjawab 

petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan 

6. Kemampuan petugas pelayanan. Tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat 

7. Kecepatan pelayanan. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani 

9. Kesopanan dan keramahan petugas. Sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta 

saling menghargai dan menghormati 

10. Kewajaran biaya pelayanan.  Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 

biaya yang ditetapkan unit pelayanan 

11. Kepastian biaya pelayanan.  Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan 

biaya yang ditetapkan 
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12. Kepastian jadual pelayanan. Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

13. Kenyamanan lingkungan. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih, rapi dan  teratur, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada 

penerima pelayanan 

14. Keamanan pelayanan. Terjaminya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan atau sarana yang digunakan, sehingga masyarakat 

menjadi tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

 

2. Mengukur Kepuasan Pasien 

Seringkali para manajer lebih suka mengukur kepuasan atau ketidakpuasan 

pasien untuk menaksir penampilan organisasinya untuk penilaian, daripada  

merencanakan strategi nilai, mempelajari  kebutuhan pasien atau mengukur produk. 

Wiyono, J. (2000:14). 

Menurut Wiyono, J. (2000:14) puas atau tidak puas tergantung pada sikap 

terhadap ketidak sesuaian (rasa senang atau tidak senang), tingkatan daripada 

eveluasi (baik atau tidak) untuk dirinya, melebihi atau di bawah standar. Adapun 

standar adalah suatu harapan  dimana nilai yang diharapkan akan terwujud sebelum 

lebih dulu melakukan pembelian atau menggunakan. Adapun standar dapat berupa: 

a. penampilan yang diperkirakan 

b. berdasarkan norma dan pengalaman 



 

45 
 

c. kewajaran 

d. nilai-nilai 

e. ideal 

f. toleransi minimal 

g. kepantasan 

h. keinginan atau janji penjual   

 

Menurut Merkouris, dkk. (1999) menyebutkan bahwa  mengukur kepuasan 

pasien  dapat digunakan  sebagai alat untuk  

a. evaluasi pelayanan kesehatan 

b. evaluasi terhadap konsultasi  intervensi dan hubungan perilaku sehat dan 

sakitmembuat keputusan administrasi 

c. evaluasi efek dari perubahan organisasi pelayanan 

d. administrasi staf 

e. fungsi pemasaran 

f. formasi etik profesional 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kepuasan pasien dalam penelitian ini adalah sikap pasien setelah 

menerima pelayanan administrasi dan keperawatan sehingga memberikan penilaian 

senang atau tidak senang, baik atau tidak setelah membandingkan nilai yang 

diharapkan dengan standar (penampilan, norma, pengalaman, kewajaran, nilai-nilai, 

ideal, toleransi minimal, kepantasan dan janji) dirinya. 
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E. Kerangka Pikir 

Pelayanan rawat inap merupakan salah satu pelayanan terhadap pasien 

Puskesmas Rawat Inap  yang menempati tempat tidur perawatan karena keperluan 

observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik atau pelayanan medik lainnya. Ini 

merupakan tempat interaksi antara pasien dan rumah sakit dalam waktu lama. 

Pelayanan rawat inap melibatkan pasien, dokter, perawat dan petugas medik lainnya, 

dalam hubungan yang sensitif yang menyangkut kepuasan pasien. Berbagai kegiatan 

yang terkait dengan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang mempengaruhi 

kepuasan pasien yaitu penerimaan pasien, pelayanan medik (dokter), pelayanan 

keperawatan (perawat), pelayanan penunjang medik, pelayanan obat, pelayanan 

makanan, pelayanan administrasi keuangan. Selain itu kepuasan pasien juga 

dipengaruhi sesuatu yang bersifat non medik misalnya tingkat pendidikan, latar 

belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik pekerjaan, kepribadian, dan 

pengalaman hidup paisen. 

Namun demikian dalam penelitian ini hanya membatasi kepuasan pasien 

yang dipengaruhi oleh mutu pelayanan keperawatan, pelayanan dokter, dan 

pelayanan farmasi  dengan alasan bahwa pasien rawat inap memiliki interakasi 

dalam waktu yang lama terhadap pelayanan keparawatan dan dokter serta pelayanan 

farmasi selama dalam proses penyembuhan atau pemulihan dibandingkan dengan 

pelayanan-pelayanan  medik yang lain. Harapan akan sehat yang  diperoleh dengan 

kualitas pelayanan kinerja perawat, dokter dan pelayanan farmasi  yang dirasakan 
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pasien  dengan harapan pasien setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Rawat 

Inap  tersebut akan mendapatkan kepuasan dalam pelayanan. 

 Kepuasan pasien  menjadi prioritas utama dimana tingkat harapan pasien 

serta kinerja di Puskesmas Rawat Inap haruslah sesuai dengan keinginan pasien. 

Puskesmas Rawat Inap harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh 

pasien  agar kepuasan dapat terpenuhi. Puskesmas Rawat Inap harus dapat 

memberikan jaminan bahwa jasa kesehatan yang diberikan dapat dijamin 

kebenarannya, nyaman, aman dan memperkerjakan karyawan /dokter /petugas 

paramedik  yang berkompeten dibidangnya . Dalam rangka mencapai kepuasan 

pasien , maka faktor-faktor penentu kualitas pelayanan harus diperhatikan agar 

Puskesmas Rawat Inap dapat memberikan keputusan dalam perencanaan masa yang 

akan datang. 

Dalam penelitian ini  dengan adanya kualitas pelayanan dalam bidang 

kesehatan, Puskesmas adalah tempat pengobatan masyarakat kelas menengah ke 

bawah, mulai bergeser bahwa Puskesmas adalah alternatif pertama masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

pengguna jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul. 

Kualitas pelayanan sesuai dengan lima dimensi, yaitu : Tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, empaty, yang mengacu pada 14 indikator, sesuai dengan 

Kep. Menpan. No. 63 Tahun 2003. 
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Gambar 1 

Kerangka alur berfikir 

 

Fenomena/Identifikasi masalah : 

- Palayanan Keperawatan 

- Pelayanan Dokter 

- Pelayanan farmasi 

 

Masalah riset : 

Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Kesehatan Kesehatan  di 

Puskesmas Rawat Inap 

 

 

 

Konsep teori : Tjiptono  Standar - Kep.Menpan. No.63 Th.2003 

Kualitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan - UU No. 25 Th. 2009 . 

Lima dimensi Kualitas   Publik  - 14 Indikator 

Pelayanan :  

1. Tangibles 

2. Reliability 

3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Empaty 

 

 

Tujuan : 

Kepuasan Masyarakat 

 

 


