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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pelayanan Publik 

Pelayanan publik  memilki tiga makna yaitu perihal atau cara melayani, usaha, 

melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) dan 

kemudahan yang diberikan sehubung dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian 

pelayanan menurut American Marketing Association dalam Hardiyansyah 

(2011:10) adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada 

pihak lain dan pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu, proses produksi mungkin tidak berkaitan dengan produksi 

fisik. 

Pelayanan publik atau pelayanan umum didalam keputusan Menteri 

Pendayanagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 adalah segala bentuk 

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan 

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan masarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut bab 1 pasal 1 ayat 1 

UU Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik merupakan 

salah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang–undangan bagi setiap warga negara 
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dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Menurut Sinambela dalam Pasolong (2014:128), pelayanan publik adalah 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau satuan, 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. 

Menurut Roth dalam Istianto (2011:106), pelayanan publik adalah sebagai  

Any serverce avaible to the public whether provided publicly (as is a museum) or 

privately (as is a restaurant meal). Maksudnya, pelayanan publik merupakan 

suatu pelayanan yang telah di sediakan jika untuk kepentingan publik yang 

disediakan oleh pemerintah contohnya “museum” atau untuk pribadi yang 

menyediakan yaitu swasta, contohnya “restaurant”.  

Menurut Gronroos dalam Ratminto dan Winarsih (2005:2), pelayanan adalah 

suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak 

dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksiantar konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi pemberi layanan yang 

dimaksudnya untuk mmemecahkan permasalahan konsumen dan pelanggan. 

Pelayanan timbul karena adanya faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar 

dan bersifat material (Moenir, 2006:12). Faktor yang bersifat ideal mendasar ada 

tiga jenis yaitu: 

1. Harus adanya rasa cinta dan kasih sayang 
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2. Harus adanya keyakinan untuk menolong sesama 

3. Harus adanya keyakinan bahwa berbuat bak kepada orang lain adalah 

salah satu bentuk amal saleh. 

Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada sesorang di karena faktor-faktor 

di atas, dimana di dalam faktor-faktor tersebut menjelaskan bahwa tanpa adanya 

faktor-faktor penyebab maka pelayanan tidak akan pernah terjadi. 

Selanjutnya faktor material adalah organisasi yang menimbulkan hak dan 

kewajiban, baik kedalam maupun keluar. 

Hak: 

1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar aturan yang asli dan 

jujur. 

2. Hak atas penghasilan berdasarkan peraturaan yang ada. 

3. Hak menjalankan ibadah di tempat kerja. 

4. Hak istirahat sesuai dengan konvensi internasional labour organization 

(ILO). 

5. Hak perlindungan terhadap kesehatan keselamatan kerja 

Kewajiban 

1. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan yabg dibebankan kepadanya dalam 

waktu yang telah ditetapkan/sesuai dengan SOP. 

2. Melayani keperluan orang yang berkepentingan, baik orang dalam 

maupun orang lain bukan pegawai sesuai dengannorma umum dan upaya 

organisasi. 



 

 

17 

3. Menaati aturan organisasi. 

4. Bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan doktrin dan budaya 

organisasi. 

Adapun hak dan kewajiban keluar ditujukan kepada orang luar atau 

masyarakat yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 

Hak: 

1. Bertahan terhadap paksaan yang bersifat penyimpangan dari aturan 

organisasi. 

2. Melakukan tindakan darurat dilapangan aapabila diperlukan. 

Kewajiban: 

1. Melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan atuan pokok dan cara yang telah 

ditetapkan. Pelayanan sebagai proses adalah proses pemunuhan kebutuhan 

melalui aktifitas 

Kata „publik‟ diserap dari bahasa Inggris public yang secara etimologis 

berasal dari bahasa Latin yaitu „Publicus‟. Di sini kita perlu melihat konteks kata 

ini dalam masyarakat Romawi kuno. Dalam masyarakat Romawi itu kata 

publicus memilki dua arti: pertama, milik rakyat sebagai satuan politis atau milik 

negara; dan kedua, sesuai dengan rakyat sebagai seluruh penduduk atau kata lain 

untuk itu adalah „umum‟ (Hardiman 2010:4). 

Menurut Krisyantono (2012:12) publik merupakan sekumpulan orang atau 

kelompok dalam masyarakatyang memiliki kepentingan dan perharian yang sama 
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terhadap suatuhal. Adapun pengertian publik menurut kamus Oxford dalam 

kartayasa (2016:85) adalah „Public is concerning people in general or provide, 

esp. by government for the useofthe people in general not private‟. Publik 

berkaitan dengan orang secara umum atau tersedia, khususnya oleh pemerintah, 

untuk digunakan oleh orang secara umum dan bukan pribadi. 

Fearn-banks dalam Imran (2017:40) publik dibagi menjadi empat kategori 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Enabling public, yakni publik yang punya kekuasaan untuk memutuskan 

suatu persoalan. Termasuk diantaranya antara lain Dewan Direktur, 

Pemegang saham, Komisaris perusahaan. 

2. Functional public, yakni kelompok yang menjadikan sebuah organisasi 

dapat berputar. Termasuk di dalamnya antara lain, para karyawan, 

konsumen, dan lain-lain. 

3. Normative publik, yakni sekelompok orang yang mempunyai kepentingan 

yang sama dengan organisasi/perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah 

para anggota asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan perusahaan sejenis 

4. Diffused public, yakni kelompok orang yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan organisasi/perusahaan dalam suatu krisis. Yang 

tergolong dala4rresm kategori ini adalah komunitas perusahaan. 

2.2 Pelayanan Kesehatan 

 Menurut Depkes RI (2009) pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memeliharadan meningkatan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit 
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serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun 

masyarakat. 

 Menurut Azwar (2010:16) menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan 

adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan penampilan pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa 

pelayanan dan di pihak lain tatacara penyelanggaraannya sesuai dengan kode etik 

profesi serta standar yang telah ditetapkan. 

 Selanjutnya menurut Tando (2013:5) tujuan dari mutu pelayanan kesehatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pasien  

2. Dapat menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan  

3. Dapat mempertahankan pasien agar tetap setia memeriksakan keluhan atau 

kehamilannya ditempat pelayanan kesehatan  

 Pelayanan kesehatan bermutu terhadap kebutuhan pasien merupakan strategi 

dalam rangka memenangkan persaingan. Akan tetapi tidak cukup hanya 

memberikan rasa puas dan perhatian terhadap klien saja, tetapi juga bagaimana 

cara meresponkan keinginan pelanggan, sehingga dapat menimbulkan kesan 

positif. 

2.3  Kualitas pelayanan  

 Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat di butuhkan dan sangat 

penting komponennya dalam pelayanan publik.  Istilah kualitas pelayanan publik 

tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. Menurut Kaoru 
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Ishikawa dalam Sinambela (2010:43), kualitas pelayanan diartikan dalam bentuk 

kalimat, yaitu produk yang paling ekonimis dan berguna dan selalu memuaskan 

pelanggan. Selain itu Sampara dalam Hardiyansyah (2011:35), mengemukakan 

bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam memberikan 

layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik. Sementara itu menurut Ibrahim 

dalam Hardiyansyah (2011:40), kualitas pelayanan publik merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan dimana penilaian kualitas di tentukan pada saat terjadinya pemberian 

pelayanan publik tersebut. 

 Kualitas menurut Tjiptono (2012:74),  merupakan produk yang bebas cacat. 

Dengan kata lain produk sesuai dengan standar (target, sasaran atau persyaratan 

yang bisa didefinisikan , diobservasi dan di ukur)”. Jadi dengan begitu produk 

yang di hasilkan dapat memberikan kepuasan bagi penerima pelayanan, karena 

dengan demikian pelayanan yang dilakukan dapat dikatakan pelayanan yang 

berkualitas. Selain itu Kualitas (quality) menurut Montgomery dalam Indiahono 

(2009:13) adalah “the extent to which products meet the requirement of people 

who use them”. Jadi suatu produk, apakah itu bentuknya barang atau jasa, 

dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

 Dalam Pelayanan tidak hanya ada pada organisasi bisnis tetapi telah 

berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan 

oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan 
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kompetisi global yang sangat ketat. Dalam kondisi demikian hanya organisasi 

yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas yang akan merebut 

konsumen potensial, seperti halnya lembaga pemerintah semakin dituntut untuk 

menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan 

kegiatan ekonomi. Oleh karenna itu pelayanan aparatur harus lebih proaktif dalam 

mencermati paradigma baru global agar pelayanannya mempunyai daya saing 

yang tinggi dalam berbagai aktifitas publik. 

 Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan 

komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat 

pelayanan hendaknya memahami variable-variabel pelayanan prima (Sinambela 

2010:8) yaitu: 

1. Pemerintah yang bertugas melayani; 

2. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 

3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 

4. Peralatan atau sarana palayanan yang canggih; 

5. Resource yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan; 

6. Kualiats pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

dan asas pelayanan masyarakat; 

7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat 

8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka 
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 Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti di atas dapat 

diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan 

utama terpenuhi, aparatur pelayan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa 

pelanggannya. 

 Kualitas pelayanan adalah penawaran nilai tambahan yang menyediakan rasa 

kepuasan yang lebih sehingga membuat custamer ingin kembali untuk merasakan 

kepuasan yang lebih. Kualitas menurut Tjiptono dalam Pasolong (2014:132) 

adalah suatu kondisi dimana terdapat atau terjadi hal-hal sebagai berikut : 

1. Kesesuaian dengan persyaratan/ tuntutan  

2.  Kecocokan pemakaian  

3.  Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan  

4.  Bebas dari kerusakan  

5.  Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat  

6.  Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal  

7.  Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  

 Pelayanan  yang diterima melampaui  harapan pelanggan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan 

yang di terima lebih rendah  dari pada yang di harapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. Maka, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada 

penyediaan pelayanan  dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

 Pemerintah sendiri telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dengan mengeluarkan instrument pengukuran kepuasan publik atau dalam 
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istilah baku dalam pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang tertera dalam keputusan Mentri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25M.PAN/2/2004 disebut indeks 

kepuasan masyarakat. Dari kebijakan ini dapat diketahui setidaknya suatu insitusi 

pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat diukur dalam 14 

indikator, yaitu: 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan  yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi alur pelayanan; 

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya; 

3. Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serata kewenanagan dan 

tanggung jawabnya); 

4. Kedesiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap kosistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan; 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan 

kepada masyarakat; 
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7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah di tentukan oleh unit penyelenggaraan 

pelayanan; 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani; 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah, serta saling menghargai dan menghormati; 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang di 

keluarkan dengan biaya yang telah di tetapkan; 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu palayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang telah di tetapkan; 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana kelayanan 

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikanrasa nyaman 

kepada penerima layanan 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap 

resiko-resiko yang di akibatkan dari pelaksanaan pelayanan.  

 Nugroho dalam Napitupulu (2012:172) menjelaskan secara lengkap 10 

dimensi kualitas yang selalu digunakan oleh konsumen yaitu:  



 

 

25 

a. Tangibles; keberadaan fisik pemberi pelayanan, meliputi tempat parkir, 

fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan fasilitas fisik, 

peralatan dan perlengkapan modern  

b. Reliability; mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) 

dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti 

perusahaan memberikan pelayanan (jasa) nya secara tepat sejak saat 

pertama (right in the firts time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan 

yang bersangkutan memenuhi janjinya.  

c. Responsiveness; pelayanan yang baik harus disertai dengan tingkat 

keikutsertaan /keterlibatan dan daya adaptasi yang tinggi, yaitu membantu 

dengan segera memecahkan masalah. 

d. Competence; pelayanan yang baik harus di dasarkan kepada 

kecakapan/keterampilan yang tinggi. 

e. Access; meliputi memberikan/menyediakan keinginan pelanggan dan 

pelayanan yang mudah dihubungi. 

f. Courtesy; pelayananyang baik harus disertai dengan sikap keramahan, 

kesopanan kepada pihak yang dilayani.  

g. Communication; pelayanan yang baik harus didasarkan kepada 

kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak yang di layani. 

h. Credibility; pelayanan yang baik harus dapat memberikan rasa 

kepercayaan yang tinggi kepada pihak yang di layani. 
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i. Security; pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada pihak 

yang di layani dan membebaskan dari segala resiko atau keragu-raguan 

pelanggan. 

j. Understanding The Customer; pelayanan yang baik harus didasarkan 

kepada kemampuan menanggapi atau rasa pengertian kepada keinginan 

pihak yang dilayani. 

Menurut Tjiptono (2012:75) dimensi kualitas pelayanan ada 5 dimensi sebagai 

beriku: 

1. Reliability, yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, dan memuaskan. Contohnya, Dokter mampu 

mendiagnosa penyakit pasien dengan akurat. 

2. Responsitas, yaitu keinginan dan kesedian para karyawan untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan layanan yang tanggap. Contohnya, sistem 

reservasi dan penanganan bagasi maskapai penerbangan yang cepat. 

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan. Contohnya, mekanik di 

bengkel yang berpengetahuan dan berpengalaman luas. 

4. Empati, meliputi kemudahan dalam menjalankan hubungan, komunikasi 

yang efektif, perhatian personal, dan pemahaman atas kebutuhan 

individual para pelanggan. Contohnya, seorang dokter mengenal pasiennya 

dengan baik, mengingat masalah(penyakit, keluhan, dan sejenisnya) 

sebelumnya, dan bersikap sabar serta menjadi pendengar yang baik. 
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5. Bukti fisik (tangible), meliputi fasiltas fisik, perlengkapan, karyawan dan 

sarana komunikasi. Contohnya, fasilitas reparasi, seragam karyawan, 

kelengkapan peralatan, dan ruang tunggu yang representatif di bengkel. 

 Dimensi service quality yang lebih dikenal SerQual meliputi lima 

dimensi yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty 

(Zeithaml dalam Hardiyansyah, 2011:46). 

a. Tangible (Bukti Langsung) , terdiri atas indikator: 

1. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 

2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

3. Kemudahan dalam proses pelayanan 

4. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 

5. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

b. Reliability (Kehandalan),  terdiri atas indikator: 

1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

2. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan 

3. Keahlian petugas dalam menggunakan alat dalam proses pelayanan 

c. Responsiveness  (Daya Tanggap), terdiri atas indikator: 

1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, cermat dan 

tepat 

3. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petuga 
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d. Assurance (jaminan) kemampuan, terdiri atas indikator: 

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

2. Petugas memberkan jaminan biaya dalam pelayanan 

3. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

e. Kepedulian/Empati (Emphaty) Empati, terdiri atas indikator: 

1. Mendahulukan kepentingan pelanggan 

2. Petugas melayani dengan sikap ramah dan sopan santun 

3. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan 

4. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 

2.4  BPJS Kesehatan 

BPJS  Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan 

Badan Usaha Milik Negara yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, terutama untuk pegawai sipil, Penerima pensiun PNS  dan 

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya  dan badan usha 

lainnya dan rakyat biasa. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 

tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pasal 1 

disebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah 

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 

Undang-undang ini membentuk dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan 
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kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Herlambang, 

2016:77) 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang 

Badang Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pasal 3 disebutkan BPJS Kesehatan 

disebutkan BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian 

jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya 

sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia (Rismawati, 

2015). Ada pun tugas-tugas BPJS Kesehatan yang harus dilaksanakan oleh BPJS 

agar terciptanya tujuan dari BPJS (Herlambang, 2016:62) yaitu: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 

d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. 

e. Mengumpulkan  dan mengelola data pesrta program jaminan sosial. 

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan tuntutan program jaminan sosial. 

g. Memberikan informasi penyelenggaraan program jaminan sosial kepada 

peserta dan masyarakat. 

2.5  Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Publik 

 Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senangtiasa 

memberikan layanan yang berkualitas sebagai mana firman Allah SWT Al-

Baqoroh ayat 267: 
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 Artinya: 

 “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan lah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, 

padahal kamu  sendiri tidak maumengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya dan terpujilah, bahwa Allah maha 

kaya dan terpuji”. 

 

 Apabila ditarik kearah pelayanan publik maka ayat tersebut dapat 

bermakna bahwa birokrasi hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang 

dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Dalam melayani 

masyarakat, haruslah bagi seseorang birokrat menunjukan sifat-sifatnya yang 

baik. 

 Seperti diketahui dalam pelayanan kesehatan terdapat asuhan medis dan 

asuhan keperawatan. Asuhan medis dilaksanakan oleh dokter dan asuhan 

keperawatan dilakukan oleh perawat. Sebagai hamba Allah para dokter dan 

perawat yang bekerja dirumah sakit islam adalah seorang muslim yang 

mempunyai tujuan hidup Hasanah Fid-dunyah dan Hasanah Fil-akhirat. Ia semata-

mata mengabdi kepada Allah (Al-Ar‟am,112) dengan cara mengikuti larangan 

Allah (Ali Imron,110) dan menaati semua perintah Allah. Dokter dan perawat 

muslim harus menyakini dan menginsyafi bahwa mengobati orang sakit karna 

Allah, adalah suatu amal yang sangat tinggi nilainya. Dengan demikian mereka 

telah melaksanakan dakwah islam, bahwa Allah-lah yang telah menurunkan 

penyakit dan dia pulalah menurunkan obatnya. Dokter dan perawat muslm harus 
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menghilangkan anggapan bahwa ialah yang menyembuhkan pasiennya. Dengan 

demikian para dokter dan perawat muslim harus menyadari mereka adalah kalifah 

Allah dalam pelayanan kesehatan. 

 Dalam pelayanan kesehatan, islam telah menetapkan sifat-sifat terpuji 

bagi manusia. Sifat-sifat itu harus dimiliki dokter dan perawat muslim. Secara 

khusus, dokter dan perawat yang melaksanakan pelayanan ksehatan harus 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) tulus iklas karna Allah (Al Bayyinah,5), 

(2) penyantun (Al-A‟raf,56: Al-Baqoroh, 263) ; (3) Ramah (Ali Imron, 159); (4) 

sabar (Asy-syura,43),(5) tenang (Hadist,riwayat Ibnu Saad), (6) tegas (Hadist, 

riwayat dan Buchari),(7) patuh pada peraturan (Riwayat Buchari muslim, dan Abu 

Daut), (8) bertanggung jawab (Al Isra‟, 36, Hadis riwayat Ibnu Hibban, Anas bin 

Malik, dan Ahmad . 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung  untuk 

melakukan penelitian berikut beberapa penelitian lain yang masih dijadikan acuan 

dalam penelitian ini antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh : 

Wahyu Firmiza (2016), yang berjudul  “Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga”) 

Pada penelitian ini menjelaskan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dabo agar memberikan kepuasan bagi pasien 

dan usaha yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
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Ruli Azari (2016), yang berjudul “Analisa tentang Pemberian Pelayanan bagi 

peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Rokan Hulu” 

Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana pemberian pelayanan bagi peserta 

BPJS dan bagaimana tingkat kepuasan pesertan BPJS Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Rokan Hlir. 

Ahmat Suheri (2011), yang berjudul “Analisi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti” 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Rismawati (2015), dengan judul ”pelayanan BPJS Kesehatan masyarakat di 

Puskesmas  Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”. 

Penelitian berupa jurnal, dalam ini dijelaskan bagaimana faktor penghambat 

dan faktor pendukung pelayanan BPJS Kesehatan masyarat di puskesmas Karang 

Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Untuk memberikan gambaran 

hasil penelitian terdahulu, penulis sajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO 
Judul 

Penelitian 

Nama Peneliti Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Analisis 

Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Dabo Kabupaten 

Lingga 

Wahyu 

Firmiza (2016) 

Pada penelitian ini 

menjelaskan kualitas 

pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit 

Umum Daerah Dabo agar 

memberikan kepuasan bagi 

pasien dan usaha yang 

dilakukan oleh pihak 

Rumah Sakit Umum 

Perbedaan penelitian terletak 

pada pasein yang dilayani. 

Dalam penelitian ini penulis 

menjelaskan bahwa baik itu 

paseib umu mau pun BPJS 

harus mendapatkan kepuasan 

dalam pelayanan kesehatan 
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Daerah dalam 

meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan. 

 

2. Analisa tentang 

Pemberian 

Pelayanan bagi 

peserta BPJS 

pada Rumah 

Sakit Umum 

Daerah 

kabupaten 

Rokan Hulu 

Ruli Azari 

(2016) 

Pada penelitian ini 

menjelaskan bagaimana 

pemberian pelayanan bagi 

peserta BPJS dan 

bagaimana tingkat 

kepuasan pesertan BPJS 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Rokan 

Hlir. 

Perbedaan penelitian terletak 

pada pemberian pelayanan 

untuk peserta BPJS. Dalam 

penelitian ini penulis hanya 

berfokus tentang bagaimana 

pemberian pelayanan 

kesehatan yang dapat membuat 

pasien BPJS merasa puas 

3. Analisi 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

Kesehatan pada 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Selat Panjang 

Kabupaten 

Kepulauan 

Meranti 

Ahmat Suheri 

(2011) 

Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana pelaksanaan 

pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Selat Panjang 

Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

 

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada pelaksanannya, 

dimana penulis hanya 

menjelaskan pelaksanaan-

pelaksanana dalam pelayanan 

kesehatan 

4. pelayanan BPJS 

Kesehatn 

masyarakat di 

Puskesmas  

Karang Asam 

Kecamatan 

Sungai Kunjang 

Kota Samarinda 

Rismawati 

(2015) 

Pada penelitian ini 

dijelaskan bagaimana 

faktor penghambat dan 

faktor pendukung 

pelayanan BPJS Kesehatan 

masyarat di puskesmas 

Karang Asam Kecamatan 

Sungai Kunjang Kota 

Samarinda. 

 

Perbedaan penelitian ini 

terletak pada apa yang menjadi 

fokus penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis lebih 

memfokuskan faktor 

penghambat dan faktor 

pendukung untuk pelayanan 

kesehatan BPJS 

 

2.7  Definisi Konsep 

Melalui konsep, peneliti di harapkan menyederhanakan pemikirannya 

dengan menggunakan istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan satu 

sama dengan lain. 

Adapun konsep penulis deskripsikan yaitu: 

a. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
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sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang 

lain sesuai dengan haknya. 

b. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkngan dimana 

penelitian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian 

pelayanan publik tersebut. 

c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya di singkat BPJS 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial. 

d. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 

peserta memperoleh mamfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh 

pemerintah. 

e. PBI adalah penerima bantuan iuran. 

f. Tangible (Bukti Langsung) adalah penampilan pegawai dan fasilitas fisik 

seperti: peralatan/perlengkapan yang menunjang pelayanan. 

g. Reliability (Kehandalan), yaitu: kemampuan untuk memberikan secara 

tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada 

konsumen/pelanggan. 

h. (Responsiveness) Daya Tanggap, kesadaran/keinginan membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. 
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i. Assurance (jaminan) kemampuan, pengetahuan/wawasan, kesopanan, 

kepercayaan diri dari pemberi, respek terhadap konsumen 

j. Kepedulian/Empati (Emphaty) Empati, yaitu kriteria ini terkait dengan 

rasa kepedulian dan perhatian khusus staf kepada setiap pengguna jasa. 

2.8  Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat di ukur 

dan gejala-gejala yang menberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari 

kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan serta memudahkan 

pemahamannya maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai. Dimensi 

service quality yang lebih dikenal SerQual meliputi lima dimensi yaitu Tangible, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty (Zeithaml dalam 

Hardiyansyah, 2011:46). 

a. Tangible (Bukti Langsung) , terdiri atas indikator: 

1. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 

2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

3. Kemudahan dalam proses pelayanan 

4. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 

5. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

b. Reliability (Kehandalan),  terdiri atas indikator: 

1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

2. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan 
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3. Keahlian petugas dalam menggunakan alat dalam proses pelayanan 

c. Responsiveness  (Daya Tanggap), terdiri atas indikator: 

1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, cermat dan tepat 

3. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 

d. Assurance ( jaminan) kemampuan, terdiri atas indikator: 

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

2. Petugas memberkan jaminan biaya dalam pelayanan 

3. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

e. Kepedulian/Empati (Emphaty) Empati, terdiri atas indikator: 

1. Mendahulukan kepentingan pelanggan 

2. Petugas melayani dengan sikap ramah dan sopan santun 

3. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan 

4. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 
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Tabel 2.2 Konsep Operasional 

No Dimensi Indikator 

1 Tangibles 1. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 

2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

3. Kemudahan dalam proses pelayanan 

4. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan 

pelayanan 

5. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

2. Reliability 1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

2. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat 

bantu dalam proses pelayanan 

3. Keahlian petugas dalam menggunakan alat dalam proses 

pelayanan 

3. Responsiven

ess 

1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin 

mendapatkan pelayanan 

2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, 

cermat dan tepat 

3. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 

4. Assurance 1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam 

pelayanan 

2. Petugas memberkan jaminan biaya dalam pelayanan 

3. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam 

pelayanan 

5. Empathy  1. Mendahulukan kepentingan pelanggan 

2. Petugas melayani dengan sikap ramah dan sopan santun 

3. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-

bedakan 

4. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 

Sumber: Teori Zeithaml dalam Hardiyansyah, (2011:46) 
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2.10   Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

 

 

 

                                              

    

 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis diadaptasi dari Zeithaml dalam Hardiyansyah 

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN  

BAGI PESERTA  BPJS KESEHATAN 

 

Tangibles 

(berwujud) 

Reliability 

(kehandalan) 

Responsiveness 

(Daya tanggap) 

Assurance 

(jamianan) 

Emphaty 

(Empati) 

1. Penampilan 

petugas/aparat

ur dalam 

melayani 

pelanggan 

2. Kenyamanan 

tempat 

melakukan 

pelayanan 

3. Kemudahan 

dalam proses 

pelayanan 

4. Kedisiplinan 

petugas/aparat

ur dalam 

melakukan 

pelayanan 

5. Penggunaan 

alat bantu 

dalam 

pelayanan 

 

1. Kecermatan 

petugas 

dalam 

melayani 

pelanggan 

2. Kemampuan 

petugas/apar

atur dalam 

menggunaka

n alat bantu 

dalam proses 

pelayanan 

3. Keahlian 

petugas 

dalam 

menggunaka

n alat dalam 

proses 

pelayanan 

 

1. Merespon 

setiap 

pelanggan/p

emohon 

yang ingin 

mendapatka

n pelayanan 

2. Petugas/apar

atur 

melakukan 

pelayanan 

dengan 

cepat, 

cermat dan 

tepat 

3. Semua 

keluhan 

pelanggan 

direspon 

oleh petugas 

 

1. Petugas 

memberika

n jaminan 

tepat waktu 

dalam 

pelayanan 

2. Petugas 

memberka

n jaminan 

biaya 

dalam 

pelayana 

3. Petugas 

memberika

n jaminan 

kepastian 

biaya 

1. Mendahulukan 

kepentingan 

pelanggan 

2. Petugas 

melayani 

dengan sikap 

ramah dan 

sopan santun 

3. Petugas 

melayani 

dengan tidak 

diskriminatif 

(membeda-

bedakan 

4. Petugasmelaya

ni dan 

menghargai 

setiap 

pelanggan 

 

KUALITAS PELAYANAN TELAH BERHASIL/TIDAK 


