
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. .  Puskesmas 

 

1.  Pengertian Puskesmas 

 

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat. Disamping bertanggung 

jawab terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu, juga 

membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok (Depkes, 1997). Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu Kecamatan atau 

sebagian dari Kecamatan. Sasaran penduduk yang dilayani oleh Puskesmas rata-

rata 30.000 orang dengan ditunjang unit pelayanan kesehatan yang lebih 

sederhana yaitu Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan Pondok Bersalin  

Desa (Depkes, 1997). 

 

Pengertian Puskesmas menurut Azrul Azwar (1988 : 61) adalah unit pelaksanaan 

fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat 

pembinaan masyarakat, serta sebagai pusat pelayanan kesehatan, tingkat pertama 

untuk masyarakat di wilayah kerjanya yang dalam melaksanakan berbagai 

kegiatannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu. 
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Dari beberapa pengertian Puskesmas di atas dapat disimpulkan bahwa Puskesmas 

merupakan kerjasama antara unit-unit fungsional dalam suatu wilayah tertentu 

serta mempunyai tujuan bersama, yaitu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas adalah unit pelaksana pembangunan 

kesehatan di wilayah kecamatan.  

 

Dari uraian singkat tentang pengertian diatas jelas bahwa Puskesmas adalah satu 

satuan organisasi yang diberikan kewenangan kemandirian oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan 

kesehatan di wilayah Kecamatan. 

 

2. Misi Puskesmas 

Ada 4 misi Puskesmas, yaitu : 

 

1. Menggerakkan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan. 

Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain agar 

memperhatikan aspek kesehatan, yaitu agar pembangunan tersebut mendorong 

lingkungan dan perilaku masyarakat agar semakin sehat. 

2. Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat. 

Puskesmas selalu berupaya agar keluarga dan masyarakat makin berdaya di 

bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk 

hidup sehat. 

3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, 

dan terjangkau. Puskesmas harus selalu berupaya untuk menjaga agar cakupan 

dan kuallitas layanannya tidak menurun, bahkan kalau bisa selalu ditingkatkan 

agar semakin besar cakupannya dan semakin bagus kualitas layanannya. 
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4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 

beserta lingkungannya. Puskesmas selalu berupaya agar derajat kesehatan 

individu, keluarga dan masyarakat tetap terpelihara bahkan semakin 

meningkat seiring dengan derap pembangunan kesehatan di wilayah kerja 

Puskesmas (Keputusan Menteri Kesehatan RI). 

 

3. Kedudukan dan Fungsi Puskesmas   

 

Didalam hirarki pelayanan masyarakat, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama yang secara administratif adalah merupakan perangkat 

Pemerintah Daerah Tingkat II dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pusat 

pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, memberikan pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dan membina peran 

serta masyarakat di wilayah kerjanya. 

 

Sedangkan fungsi Puskesmas menurut Suyono Yahya, 1987, dalam laporan 

tahunan Dinas Kesehatan Tingkat I Lampung 2013 adalah : 

“Dalam rangka meningkatkan kemampuan setiap orang/keluarga untuk dapat 

memecahkan masalah kesehatannya sendiri dalam mewujudkan hidup sehat 

dengan sasaran untuk peningkatan dan pemanfaatan upaya kesehatan, tidak hanya 

dilakukan pada hirarkhi-hirarkhi profesional saja tetapi perlu dikembangkan 

jaringan pelayanan masyarakat dan keluarga yang akan menampung saat-saat 

tinggal landasnya pembangunan kesehatan seperti Puskesmas”. 

Dengan fungsi yang seperti ini Puskesmas diharapkan dapat mengatur, 

membimbing, membantu dan mengawasi berbagai pelayanan kedokteran dasar 
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yang ada di wilayah kerjanya. Lebih lanjut diharapkan pula kiranya Puskesmas 

dapat bertindak sebagai pusat rujukan untuk setiap pelayanan kedokteran dasar 

yang berlangsung di wilayah kerjanya, misalnya pelayanan Poliklinik, Balai 

Pengobatan, Pelayanan Bidan, Pengobatan Tradisional dan ataupun Pos Pelayanan 

Terpadu. 

Menurut sifatnya Puskesmas dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Puskesmas Swadana 

Puskesmas Swadana yang diberi kebebasan mengelola dan membiayai Puskesmas 

secara mandiri tanpa harus diberi bantuan dari pemerintah maupun bantuan lain 

sehingga Puskesmas tidak perlu lagi menyetor sebagian hasil retribusinya kepada 

kas daerah 

2. Puskesmas Non Swadana. 

Puskesmas non swadana ialah puskesmas yang diberi bantuan keseluruhan dari 

pemerintah, maupun bantuan obat-obatan dan lainnya sehingga Puskesmas 

menyetor hasil retribusinya kepada kas daerah. 

 

B. Penyelenggaraan Puskesmas Menjadi Unit Swadana Daerah 

 

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan diperlukan adanya inovasi yang 

dapat menanggulangi keterbatasan anggaran, sehingga sedikit demi sedikit 

Puskesmas dapat mengurangi ketergantungannya terhadap APBN dan APBD. 

Sebagai upaya terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah 

menetapkan Unit Kerja Daerah tertentu menjadi Unit Swadana Daerah, yaitu 

dapat menggunakan langsung penerimaan fungsionalnya tanpa disetor terlebih 

dahulu ke Kas Daerah (Depdagri RI,).  
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Terhadap hal tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 

tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban 

Keuangan Unit Swadana Daerah yang telah memberi peluang Puskesmas 

ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah. Dengan dibentuknya Puskesmas 

menjadi Unit Daerah, maka diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja 

pengelolaan keuangannya.  

 

C. Puskesmas Unit Swadana 

 

I Pengertian  

 

Puskesmas Swadana dapat diartikan sebagai Puskesmas yang diberi wewenang 

dapat mengelola sendiri penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasional 

secara langsung dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (Depkes, 1998). 

 

Upaya mengelola langsung penerimaan fungsional dan memobilisasi potensi 

pembiayaan dari masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu, bukan agar 

Puskesmas mandiri secara total dalam aspek pembiayaan. Puskesmas tidak dapat 

mandiri secara penuh secara pembiayaan karena semua pelayanan dikenai tarif 

dan terdapat golongan masyarakat miskin yang gratis. 
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II Tujuan, Sasaran dan Manfaat yang diharapkan dari Puskesmas Unit Swadana 

Daerah 

a. Tujuan 

Tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan mutu kesehatan Puskesmas 

melalui pemanfaatan fungsinya secara langsung, meningkatkan jangkauan 

pelayanan baik masyarakat mampu maupun tidak mampu, meningkatkan 

pengembangan SDM dan profesionalisme staf  Puskesmas, meningkatkan 

manajemen Puskesmas termasuk keuangan. 

b. Sasaran yang dituju 

o Peningkatan mutu pelayanan 

o Peningkatan kemampuan pembiayaan : 

1. Peningkatan penerimaan dana swadana untuk biaya operasional dan 

pemeliharaan diluar belanja pegawai dan investasi. 

2. Meningkatkan efisiensi penggunaan pembiayaan yang berasal dari 

sumber daya keuangan. 

c. Terlaksananya pengelolaan keuangan secara terpadu : 

Terlaksannya sistem pembiayaan terpadu yang meliputi penganggaran, 

pelaksanaan, akuntansi dengan sistem pembukuan berpasangan dan 

pelaporan keuangan. 

d. Pengembangan sumber daya manusia : 

1. Peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur unit 

swadana. 

2. Pendidikan dan pelatihan di bidang managemen dan teknis 

profesionalisme. 
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3. Terlaksananya pembinaan disiplin kerja. 

e. Peningkatan produktifitas kerja. 

f. Pelayanan fungsi sosial melalui penyediaan fasilitas sosial, penyediaan 

biaya keringanan sampai dengan cuma-cuma dan mengupayakan adanya 

subsidi silang. 

 

III Persyaratan Puskesmas Unit Swadana 

 

Puskesmas untuk menjadi Unit Swadana harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

 Penerimaan fungsional yaitu unsur biaya yang diperlukan bagi produksi jasa 

yang diminta masyarakat. Puskesmas mempunyai penerimaan fungsional 

yang memenuhi unsur biaya produksi jasa yang diminta oleh masyarakat 

yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 Penerimaan dari pelayanan kesehatan tersebut tetap dan terus menerus. 

 Pemberian pelayanan kesehatan tidak merupakan usaha yang bertujuan 

mencari keuntungan. 

 Pemberian pelayanan kesehatan dapat lebih meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

 Perubahan menjadi Unit Swadana Daerah tidak akan mengubah tugas, fungsi, 

formasi dan anggaran belanja pegawai. 

 

Walaupun demikian tidak semua Puskesmas dapat menjadi Unit Swadana Daerah, 

karena perubahan status menjadi Puskesmas Unit Swadana mempunyai 

konsekuensi bertambahnya kewajiban sesuai peraturan sehingga hanya Puskesmas 

yang memenuhi kriteria yang dapat diusulkan sebagai Puskesmas Unit Swadana 

Daerah. 
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D. Teori Biaya 

Harga dapat memberikan kinerja uang yang memuaskan (Kotler 2005). 

Menghadapi situasi seperti ini pengusaha harus segera menentukan dasar 

pertimbangan yang paling tepat dalam menetapkan harga. Penetapan harga dan 

persaingan harga telah dinilai sebagai masalah utama yang dihadapi oleh faktor 

internal yang disesuaikan dengan strategi bauran pemasaran sebagai satu 

kesatuan. Faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi harga adalah tawaran 

dan harga pesaing serta kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga 

perbankan, resesi maupun kebijakan pemerintah. 

Pada dasarnya komponen retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai 

retribusi jasa umum yang terdiri dari komponen: 

 Biaya investasi,  

 Biaya pemeriksaan dan tindakan medis,  

 Biaya pengobatan,  

 Biaya penginapan dan konsumsi,  

 Biaya pengadaan kartu, 

 Biaya kegiatan rutin dan pemeliharaan. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah: 

1 Pelayanan rawat jalan kesehatan dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas. 

2. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus: perawatan sederhana, sedang dan besar 

3. Pengadaan obat paten dan obat generic. 

 

 

 



 22 

E. Teori Kepuasan 

Menurut Day (dalam Lupiyoadi & Hamdani, 2006), kepuasan pelanggan adalah 

dikonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja 

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Adapun 

menurut Engel, et.al (dalam Tjiptono), 2001:146), kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purna jual dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya mem- 

berikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan. 

 

Sementara menurut Kotler (2002:36), secara umum kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya 

terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Kotler 

(2002:43), menekankan tiga hal penting dalam membangun kepuasan pelanggan, 

antara lain : mutu, pelayanan dan nilai. 

 

F. Teori Pelayanan 

 

Keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada 

para pelanggannya, dalam empat perusahaan) berusia 25 tahun ke atas, 

disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi SERVQUAL sebagai berikut 

(Parasuraman, dkk, 1998) : Dimensi Pertama, dari kualitas pelayanan menurut 

konsep SERVQUAL adalah berwujud (tangible) yaitu kemampuan suatu 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat 

diandalkan keadaan lingkungan 
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sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung, gudang, dan lain-lain), 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan 

pegawainya. Karena pelayanan tidak bisa dilihat, dicium, ataupun diraba, maka 

aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. Tangible yang 

baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan aspek 

tangible ini merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan 

pelanggan. Oleh karena itu penting bagi pelaku bisnis atau perusahaan untuk 

mengetahui seberapa jauh aspek tangible yang paling tepat, yaitu masih 

memberikan impresi yang positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

tetapi tidak menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi. Kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan juga ditentukan oleh dimensi Kedua, yakni 

kehandalan (reliability), yaitu dimensi yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
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G. Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel 

Yang 

Digunak

an 

Alat 

Analisis 

Hasil 

penelitian 

1. Solikhah Hubungan 

Kepuasan 

Pasien 

Dengan 

Minat 

Pasien 

Dalam 

Pemanfaatan 

Ulang 

Pelayanan 

Pengobatan 

Di 

puskesmas 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

hubungan 

antara 

kepuasaan 

pasien dengan 

minat pasien 

dalam 

pemanfaatan 

ulang 

pelayanan 

pengobatan di 

Puskesmas 

Kepuasa

n pasien 

dan 

minat 

pasien 

Uji 

statistic 

product 

moment 

Secara umum 

responden 

puas terhadap 

pelayanan 

pengobatan di 

Puskesmas 

sebesar 

88,7%, ada 

hubungan 

positif 

bermakna 

anatara 

kualitas 

pelayanan 

dengan 

kepuasan 

pasien 

2 Linda 
Nur 
Susila 
dan Nur 
Hidayati 

Pengaruh 

Pelayanan 

Dan Biaya 

Terhadap 

Kepuasan 

Dan 

Loyalitas 

Pasien 

Puskesmas 

Wonogiri 2 

Kabupaten 

Wonogiri 

a. Mengetahui 
secara empiris 
pengaruh 
pelayanan dan 
biaya terhadap 
kepuasan 
pasien 
Puskesmas 
Wonogiri 2 
Kabupaten 
Wonogiri. 
b. Mengetahui 
secara empiris 
pengaruh 
pelayanan, 
biaya dan 
kepuasan 
terhadap 
loyalitas pasien 
Puskesmas 
Wonogiri 2 
Kabupaten 
Wonogiri 

Loyalitas 
Pelanggan
, 
Kepuasan 
Pelanggan
, Kualitas 
Pelayanan
, Biaya / 
Harga 

Uji 
Instrume
n 
Penelitian
, Uji 
Linearitas
, 
Analisis 
Jalur ( 
Path 
analysis ) 

Bahwa dengan 

kebijakan 

menjadi unit 

swadana 

pendapatan 

Puskesmas 

Unit 

Swadana 

meningkat 

cukup tinggi 

dimana 

Puskesmas 

Lima Kaum I 

tertinggi 

peningkatan 

pendapatannya 

dari 

Puskesmas 

Tanjung Emas 

dan 

Sungayang 

Sumber : Data Diolah 

 


