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BAB II 

KERANGKA TEORI 

II.1 Pelayanan Publik 

Dalam Segala aspek Kehidupan, Termasuk dalam pemerintahan, 

selalu saja ada ketegangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang 

senyatanya terjadi. Yang sering cukup bervariasi adalah tingkat ketegangan 

antara keduanya. Apa yang seharusnya selalau berada pada tataran 

konseptual, sedangkan apa yang terjadi adalah apa yang de factor kemudian 

menjadi bagian dari fakta  sejarah. 

Sedangkan Soetopo (1999) mendefenisikan pelayanan sebagai suatu 

usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan orang 

lain. 

Kotler (1994) menyebutkan sejumlah karakteristik pelayanan sebagai 

berikut: 

1. Intangibility (tidak berwujud) tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, 

didengar, dicium sebelum ada transaksi. Pembeli tidak mengetahui 

dengan pasti atau dengan baik hasil pelayanan (Service outcome) 

sebelum pelayanan di konsumsi. 

2. Inseparability (Tidak dapat di pisahkan), di jual lalu diproduksi dan 

dikonsumsi secara besama tidak bisa di pisahkan. Karena itu, 

konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa layanan. Dengan 

adanya kehadiran konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa 

pelayanan. Dengan adanya kehadiran konsumen, pemberi pelayanan 
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berhati hati terhadap interaksi yang teerjadi  antara penyedia dan 

pembeli. Keduanya mempengaruhi adanya pembeli. Keduanya 

mempengaruhi hasil layanan. 

3. Variability (berubah ubah dan bervariasi). Jasa beragam, selalu 

mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung 

kepada siapa yang menyediakannya  dan kapan serta dimana 

disediakan. 

4. Perishability (cepat hilang dan tidak tahan lama) jasa tidak dapat di 

simpan dan permintaannya berfluktuasi. Daya tahan jasa suatu 

layanan bergantung kepada situasi yang diciptakan oleh berbagai 

faktor. 

Konsep pelayanan publik di turunkan dari makna publik service yang 

berarti: “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan barang dan jasa” (Pamuji 1999), atau pelayanan umum (Soetopo), 

yang di artikan sebagai: “segala bentuk kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan 

BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanan perundang-

undangan”. 

Ndraha (2000) menjelaskan bahwa tugas pelayanan pemerintahan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat di tentukan oleh sistem nilai 

budaya pemerintahan dan budaya masyarakat tersebut. Nilai nilai budaya 

pemerintah diidentifikasi dalam tiga sistem yakni: (1) Sistem nilai layanan 
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pemerintahan kepada masyarakat yang berkembang menjadi civil services 

dan layanan kepedulian. Melalui layanan ini hak rakyat,  penduduk, 

konsumen, lingkungan, dan setiap warga negara di penuhi secara adil tanpa 

pandang bulu, di minta dan di tuntut atau tidak sama sekali; (2) Sistem nilai 

perlindungan dan pemeliharaan; dan (3) Sistem nilai Pengusahaan dan 

pengembangan. 

Ukuran kepuasan masyarakat sebagai konsumen produk pelayanan 

jasa publik menurut loveclock (Rahayu, 1997) di lukiskan dalam the flower 

of service  yang meliputi informasi, Consultation, understaking, hospitality, 

caretaking, exception billling and payment. Dalam konsep The flower of 

service itu, Lovelock melukiskan delapan titik rawan pelayanan dengan 

delapan kelopak bunga yang disebut dengan the eight petals on the flower of 

service. Rahayu (1997:9) menjelaskan kedelapan suplemen pelayanan jasa 

publik di maksudkan sebagai berikut: 

1. Information. Pelayanan berkualitas dimulai dari informasi produk jasa 

yang dibutuhkan pelanggan. Penyediaan saluran informasi yang cepat 

dan tepat langsung memberikan kemudahan pelanggan memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Consultation. Setelah informasi di peroleh, dilakukan konsultasi 

teknis, harga, prosedur dan kebijaka dengan aparat pelayanan. Untuk 

itu harus di disiapkan waktu,  materi konsultasi, personil dan sarana 

lainnnya secara cepat dan lengkap. 
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3. Ordertaking. Artinya setelah pelanggan mendapat kepastian 

pemenuhan kebutuhannya, pelayanan aplikasi dan administrasinya 

tidak berbelit belit, harus fleksible, biaya murah, syarat ringan dan 

kemudahan pelayanan lainnya. 

4. Hospitaliti. Diartikan sebagai sikap dan perilaku pelayanan yang 

sopan, ramah, ruangan yang sehat dan indah, misalnya dengan 

penyediaan toilet yang sehat dan bersih. 

5. Caretaking, Berarti kemampuan penyesuaian pelayanan terhadap 

perbedaaanbeckground rakyat. Misalnya, rakyat bermobil disediakan 

tempat parkir, yang tidak bisa menulis atau membaca disediakan 

aplikasi lain. 

6. Exceptions, sebagai sebagai kemampuan pelayanan untuk 

bertanggung jawab terhadap klaim rakyat atas produk yang tidak 

berkualitas dan merugikan, atas kebijakan yang menguntungkan 

kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain. 

7. Billing, diartikan sebagai administrasi pembayaran pelayanan jasa-

publik yang memudahkan rakyat baik formulir, mekanisme 

pembayaran maupun keakuratan perhitungan 

8. Payment, dimaksudkan sebagai fasilitas pembayaran berdasarkan 

keinginan rakyat pelanggan baik berupa self service payment, transfer 

bank, credit card, debet langsung maupun tagihan langsung saat 

transaksi. Kesemuanya itu harus memudahkan dan sesuai kemampuan 

daya bayar rakyat. 
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Pemikiran parasuraman ini di jelaskan lebih lanjut oleh tjiptono 

(1997) dan Rahayu, (1997:10) sebagai berikut: “ukuran kualitas kepuasan 

konsumen pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut yang dikatakan 

konsumen yakni (1) Tangibles, yaitu kualita pelayanan yang berupa sarana 

fisik perkantoran, komputerisasi  administrasi, ruang tunggu dan tempat 

informasi; (2) Reliability yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan 

pelayanan yang terpercaya; (3) Resvonsicenss yaitu  kesanggupan 

membantu dan menyediakan pelayanan secara secara cepat, tepat serta 

tanggap terhadap keingginan kosumen; (4) Assurance yakni kemampuan 

dan keramahan serta sopan santun aparat dalam meyakinkan kepercayaan 

konsumen; (5) Empathy yaituu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat 

terhadap kosumen. 

Nugroho (1994) menjelaskan secara lengkap 10 kriteria pemilihan 

kualitas yang selalu digunakan konsumen sesuai temuan penelitian 

parasuraman (1990) yakni: 

1. Credibility; dapat di percaya dan jujur. 

2. Security; bebas dari bahaya dan keraguan. 

3. Comunnication; mendengarkan konsumen dan dapat memberikan 

informasi yang jelas. 

4. Accessibility;  mudah dihubungkan di datangi. 

5. Understanding the customer; kemampuan memahami dan menangani 

kebutuhan konsumen. 

6. Tangibels; penampilan fisik, peralatan, karyawan dan alat-alat. 
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7. Reliability; kemampuan menghasilkan jasa sesuai janji, teliti dan 

dapat di andalkan. 

8. Responsiveness; kesediaan dan kemampuan membantu konsumen dan 

menghasilkan jasa dengan cepat, tepat dan tanggap. 

9. Competence; memiliki keahlian dan pengetahuan yang di butuhkan 

untuk menghasilkan jasa. 

10. Sopan, ramah, penuh perhatian dan bersahabat.  

Pencapaian kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari 

pemerintah harus di upayakan sedemikin rupa oleh setiap instansi peerintah 

yang berhubngan langsung dengan masyarakat, intansi atau unit organisasi  

pelayanan harus mempunyai suatu manajemen pelayanan tertentu mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sampai 

kepada pascapelayanan. 

Yang terakhir ini tentu bukanlah satu pembenaran terhadap ketidak 

sempurnaan layanan kepada masyarakat, melainkan satu penjelasan lain 

mengapa ketengan lain antara konsep dan praksis layanan pemerintahan 

seolah menjadi ketegangan abadi. Kami berharap kesadaran akan fakta yang 

terakhir ini akan memudahkan kalangan pemerintah untuk memilah 

persoalan dengan tepat dan kemudian mencari solusi yang lebih berdaya 

guna untuk kehidupan. 

II.2 Puskesmas 

II.2.1 Defenisi Puskesmas  

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan 
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fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping 

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayahnya dalam bentuk kegiatan pokok (Efendi dan 

Mukhfudli, 2009). Menurut Harnilawati (2013) defenisi Puskesmas 

ialah suatu unit kegiatan fungsional yang berfungsi sebagai pusat 

pembangunan kesehatan, pusat pembinaan partisipasi masyarakat 

dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan tingkat pertama yang 

menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal 

dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan berdasarkan peraturan 

menteri kesehatan kesehatan (Permenkes) No 75 tahun 2014, 

puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upayakesehatan 

perseorangan tingkat pertama untuk mencapai derajat kesehatan 

setinggi tingginya di wilayah kerjanya. 

Dari berbagai pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa 

puskesmas merupakan salah satu fasilitas atau sarana kesehatan yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat, dan 

berperan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
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II.2.2 Kategori Puskesmas 

Berdasarkan karakteristik wilayah kerja puskesmas, Permenkes 

No 75 tahun 2014 menentukan tiga kategori puskesmas, yaitu 

puskesmas perkotaan, puskesmas kawasan pedesaan, dan puskesmas 

kawasan terpencil. Sedangkan berdasarkan kemampuan 

penyelenggaraannya, puskesmas di bedakan menjadi: 

1. Puskesmas non rawat inap, yaitu puskesmas yang tidak 

menyelenggarakan pelayanan  rawat inap kecuali pertolongan 

persalinan normal. 

2. Puskesmas rawat inap, yaitu puskesmas yang di beri tambahan 

sumber daya untuk menyelnggarakan rawat inap, sesuai 

pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. 

II.2.3 Tugas dan fungsi Puskesmas 

Berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang pusat 

kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan 

di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan 

sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas 

menyelenggarakan fugsi sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) tingkat 

pertama di wilaya kerjanya. 

2. Penyelenggaraan UKP(Upaya Kesehatan Perseorangan) tingkat 

pertama di wilayah kerjanya 
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3. Sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan 

II.2.4 Standar Pelayanan Puskesmas 

Jika suatu organisasi layanan kesehatan ingin menyelenggarakan 

layanan kesehatan yang bermutu, maka harus mempunyai standar 

layanan kesehatan sebagai landasan  dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. Organisasi layanan kesehatan tidak hanya mencakup rumah 

sakit, puskesmas juga merupakan suatu organisasi layanan kesehatan 

yang di tuntut mempunyai standar layanan kesehatan. Standar layanan 

kesehat adalah suatu pernyataan mutu yang di harapkan (Efendi dan 

Makhfudli, 2009). 

Adanya standar layanan kesehatan di harapkan akan membantu 

terwujudnya pembangunan kesehatan dengan segera. Pembangunan 

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehatbagi setiap orang agar terwujud agar terwujud 

kesehatan masyarakat dalam bidang promotif, preventif, kuratif, 

ataupun rehabilitatif agar setiap masyarakat agar setiap masyarakat 

dapat mencapai kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, dan 

sosial serta harapan berumur panjang (Ismainar 2015). Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES) melakukan terobosan 

sebagai upaya dalam pembangunan kesehatan. Diantaranya adalah 

dengan menuntut fasilitas  pelayanan agar mampu mencapai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.  
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Pembangunan kesehatan pada dasarnya diupayakan untuk 

mencapai visi indonesia sehat. Visi indoneseia sehat sendiri akan 

terwujud melalui visi provinsi sehat dengan mengamalkan SPM 

bidang kesehatan provinsi tersebut juga berguna sebagai acuan 

penetapan indikator layanan kesehatan tingakat kabupaten / kota yang 

sering di kenal  dengan istilah SPM bidang kesehatan  kabupaten 

/SPM bidang kesehatan Kota. SPM bidang kesehatan kabupaten / kota 

inilah yang dijadikan sebagai landasan penetapan indikator dalam 

pelayanan kesehatan di organisasi organisasi penyelenggaraan layanan 

kesehatan. Sehingga, tiap rumah sakit atau puskesmas di Indonesia 

mempunyai tantangan untuk mencapai SPM bidang kesehatan 

kabupaten/kota yang mana SPM tersebut juga sesuai dengan aturan 

KEMENKES RI (Efendi dan Makhfudli, 2009). 

Penilaian akan pelayanan dikembangkan oleh Zeithami 

Parasuraman Barry (1990) dalam (Herbani Pasolongan 2013:128) 

yang dikenal dengan Service quality (SERVQUAL) yang berdasarkan 

pada lima dimensi yaitu sebagai berikut: 

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal.  

Penampinal dan kemampuan sarana dan prasaranan fisik 

perubahan dan keadaan lingkungan sekitar adalah bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Ini meliputi  fasilitas 

fisik (gedung, gudang, dan lainnya), teknologi (peralatan dan 
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perlengkapan yang dipergunakan), serta penapilan pegawainya. 

Secara singkat dapat diartikan sebagai penampilan fassilitas fisik, 

peralatan, personil, dan materi komunikasi. 

2. Reliabiliti, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya. Harus sesuai dengan harapan pelanggan  berarti 

kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap 

simpatik dan dengan akurasi tinggi.  Secara singkat dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan 

secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. 

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk 

memberikan pelayanan yang tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen 

menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang 

negatif dalam kualitas pelayanan. Secara singkat dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk membantu pelanggan dengan 

memberikan layanan yang baik dan cepat. 

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian  yaitu pengetahuan dan 

kesopan santunan  para pegawai perusahaan  untuk menumbuhkan 

rasa percaya pelaggan terhadap perusahaan untuk menumbuhkan 

rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari komponen: 

Komunikasi (Comunication), Kredibilitas (Credibility), Keamanan 

(Security), kompetensi (Competence), dan sopan santun 
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(Courtesy). Secara singkat dapat diartikan sebagai kesopanan dan 

keramahtamahan personil  dan kemampuan pesonil untuk dapat 

dipercaya dan diyakini. 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual  atau peribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen dimana suatu 

perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi 

pelanggan. Secara singkat dapat diartikan sebagai usaha untuk 

mengetahui  dan mengerti kebutuhan pelanggan secara individu. 

II.3 Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan dapat dijelaska sebagai upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara besama sama dalam suatu organisasi 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan penyakit perorangan, keluarga, 

kelompok, dan ataupun masyarakat (Levey dan Loomba, 1973 dalam 

Azwar, 2010). Sedangkan Azwar (2010) menjelaskan dalam bukunya  

bahwa jenis pelayanan kesehatan bermacam-macam, dalam 

pengaplikasiannya dapat di tentukan dengan tiga hal berikut, yaitu: 

1. Pengorganisasian pelayanan. Dapat di laksanakan secara sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi. 
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2. Ruang lingkup kegiatan. Dapat mencakup kegiatan pemeliharaan 

kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegah penyakit, penyembuhan 

penyakit, pemulihan kesehatan, atau kombinasi dari padanya. 

3. Sasaran pelayanan kesehatan. Dapat ditujukan untuk perorangan, 

keluarga, kelompok, atau pun untuk masyarakat secara keseluruhan.  

Menuurut Azwar (2010), syarat pokok pelayanan kesehatan kesehatan 

harus di miliki oleh sarana pelayanan kesehatan.  Syarat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tersedia dan berkesinambungan. Artinya, pelayanan kesehatan yang 

di butuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta 

keberadaannya di masyarakat adalah pada setiap saat yang di 

butuhkan. 

2. Dapat diterima dan wajar. Artinya, pelayanan tersebut tidak 

bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 

3. Mudah dicapai. Artinya, pengaturan distribusi sarana kesehatan 

menjadi sangat penting 

4. Mudah dijangkau. Artinya, upaya biaya pelayanan kesehatan di 

sesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyrakat. 

5. Bermutu. Artinya pelayanan harus dapat memuaskan para pemakai 

jasa serta cara penyelenggaraan pelayanannya  harus sesuai dengan 

kode etik dan standar yang telah di tetapkan. 

Secara umum, jenis peleyanan kesehatan pada fasilitas / sarana 

kesehatan di bagi menjadi dua (Syafrudin, dan Hamidah, 2009), yaitu: 
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1. Rawat inap, adalah pelayanan kesehatan dimana pasien diinapkan di 

fasilitas kesehatan karena kondisi karena kondisi membutuhkan 

pemantauan tenaga medis setiap saat. 

2. Rawat jalan, adalah pelayanan kesehatan dimana pasien mendapatkan 

penatalaksanaan medis tanpa menginap di fasilitas kesehatan. 

II.4 Kualitas Pelayana Kesehatan 

Menurut Al-Assaf (2009), kualitas pelayanan merupakan pelayanan 

yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented), cu tersedia 

(avilable), mudah didapat (accessible), memadai (acceptable), terjangkau 

(affordable), dan mudah dikelola (controlable). 

Satrianegara dan Saleha (2009) memaparkan dalam bukunya terkait 

defenisi kualitas pelayanan kesehatan menurut beberapa ahli, yaitu: 

1. Menurut Azrul Azwar, kualitas pelayanan adalah pelayanan kesehatan 

yang dapat memuaskan setiap pemakaiaan jasa pelayanan kesehatan 

yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata rata penduduk serta 

penyelenggaraannya sesuai denganstandar dan kode etik profesi. 

2. Manurut Mary R. Zimmerman, kualitas pelayanan kesehatan 

merupakan suatu hal untuk memenuhi peningkatan yang berkelanjutan 

atas seluruh proses. Pelanggan meliputi pasien, keluarga, dan, lainnya 

yang datang untuk mendapat pelayanan dokter ataupun karyawan. 

Sedangkan menurut Potter dan Perry (2005), kualitas pelayanan  

kesehatan adalah indikator yang membuat konsumen merasa yakin 

bahwa suatu rencana kesehatan atau sistem yang bersifat responsif, 
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menyenangkan, dan ramah. Sehingga dapat di simpulkan bahwa konsep 

penting kualitas pelayanan kesehatan adalah memuaskan pasien terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan. 

Irwan (2009) menjelaskan bahwa salah satu studi tentang dimensi dari 

kualitas pelayanan adalah haasil kajian dari Gronroos (1984) seorang pakar 

dari swedia. Menurutnya da tiga dimensi dari kualitas pelayanan. Pertama 

adalah technical quality, yaitu yang berhubungan dengan outcome suatu 

pelayanan. Kedua adalah functional quality, yang lebih banyak berhunungan 

dengan delivery atau bagaimana pelayana yang diberikan kepada pelanggan. 

Ketiga adalah image atau reputasi dari produsen yang menyediakan jasa. 

Parasuraman et al. (1985) juga memaparkan dalam jurnalnya bahwa Sasser 

et al. (1978) berpendapat terdapat tiga hal yang mempengaruhi dimensi 

kualiatas pelayanan yaitu materials, facilities, dan personnel. Sedangkan 

menurut Lehtinen dan Lehtinen (1982), tiga dimensi kualitas pelayanan 

adalah physical quality (seperti peralatan, dan gedung), corporate quality 

(seperti profil organisasi), dan interactive quality (meliputi interaksi staf 

dengan pelanggan serta interaksi masing masing pelanggan). 

Satrianegara dan Saleha (2009) menjelaskan bahwa kualitas  

pelayanan juga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan 

sistem meliputi pendekatan struktur / input (meliputi metode pelaksanan 

pelayanan), dan pendekatan hasil / output (misalnya evluasi dari 

pemasangan infus). 
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II.5 Faktor-Faktor Utama Dalam Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008:75) terdapat 4 peranan atau 

pengaruh dari aspek konsumen yang akan mempengaruhi konsumen lain: 

1. Contractors 

Yaitu tamu berinteraksi langsung dengan konsumen dalam frekuesi yang 

cukup sering  dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli. 

2. Modifier 

Tamu tidak secara langsung  mempengaruhi konsumen tetapi cukup 

sering berhubunga dengan konnsumen lain. 

3. Influencer 

Yaitu mempengaruhi konsumen tetapi cukup untuk membeli tetapi 

secara tidak langsung kontak dengan pembeli. 

4. Isolated 

Yaitu tamu tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran dan 

juga sering bertemu dengan konsumen. Partisipasi yang berfugsi  

sebagai penyedia jasa mempengaruhi kulitas jasa yang diberikan. 

II.6 Faktor-Faktor Penyebab Kualitas Pelayanan Buruk 

Greggorius dan Tjiptono (2011:175) ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kualitas pelayanan suatu jasa buruk, diantaranya adalah: 

1. Produk dan Konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa yang paling penting adalah inseparability, 

yang artinya jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan 
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sehingga dallam memberikan  jasa yang dibutuhkan kehadiran dan 

partisipasi pelanggan/nasabah. Akibatnya timbul masalah masalah 

sehubungan dengan adanya interaksi antara produsen dan konsumen 

jasa,  yang disebabkan karena tidak terampil dalam melayani pelanggan, 

penampilan yang kurang sopan,, kurang ramah,  dan lainnya. 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi. Keterlibatan karyawan secara 

intensif dalam penyampaian jasa dapat pula menimbulkan masalah 

kualitas, yaitu berupa tingginya varabelitas jasa yang dihasilkan. Faktor 

lain yang dapat mempengaruhi antara lan: upah rendah, pelatihan yang 

kurang memadai bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal yang kurang memadai. 

4. Kesenjangan komunikasi 

a. Perusahaan yang memberikan janji yang berlebihan, sehingga tidak 

dapat dipenuhi 

b. Perusahaan ttidk bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada 

pelanggan, misalnya berkaitan dengan prosedur atau aturan. 

5. Mempelakukan pelanggan dengan cara yang sama. 

Para pelanggan adalah manusia yang bersifat unik karena mereka 

memiliki perasaan dan emosi. 

6. Perluasan dan pengembangan pelayanan secara berlebihan 

7. Visi bisnis jangka pendek. 
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II.7 Peraturan Menteri Kesehatan Repubklik Indonesia Nomor 75 tahun 

2014 tentang pusat Kesehatan Masyarakat 

Dalam Membangun atau mendirikan sebuah Puskesmas  harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Kementerian Kesehatan 

sebagai berikut: 

Pasal 9 ayat 1-4 

1. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan 

2. Dalam kondisi tertentu puskesmas dapat didirikan lebih dari satu 

puskemas. 

3. Kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan , jumlah penduduk 

dan aksesibilitas 

4. Pendiri puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, 

prasarana , peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan 

laboraturium. 

Pasal 10 ayat 1 tentang Lokasi pendirian puskesmas harus memenuhi 

persyaratan 

a. Geografis 

b. Aksesibilitas untuk jalur transfortasi 

c. Kontur tanah 

d. Fasilitas parkir 

e. Fasilitas keamanan 

f. Ketersedian ultilitas publik 
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g. Pengelolaan kesehatan lingkungan 

h. Kondisi lainnya. 

Pasal 13 ayat 1 menjelaskan Puskesmas harus memiliki prasaranan 

yang berfungsi paling sedikit terdiri atas: 

a. Sistem penghawaan 

b. Sistem pencahayaan 

c. Sistem sanitasi 

d. Sistem kelistrikan 

e. Sistem komunikasi 

f. Sistem gas medik 

g. Sistem proteksi petir 

h. Sistem proteksi kebakaran sistem pengendalian kebisingan 

i. Sistem tranfortasi vertikal untuk bangunan lebih dari satu lantai 

j. Kenderaan puskesmas keliling  

k. Kenderaan ambulance 

Pasal 16 ayat 3 menjelaskan jenis tenaga kesehatan yang harus 

dimiliki puskesmas paling sedikit: 

a. Dokter atau dokter layanan prima 

b. Dokter gigi 

c. Perawat 

d. Bidan 

e. Tenaga kesehatan masyarakat 

f. Tenaga kesehatan lingkungan  
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g. Ahli teknologi laboraturium medik 

h. Tenaga gizi 

i. Tenaga kefarmasian. 

II.8 Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Kesehatan 

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah 

pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja 

yang mau melakukannya. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk 

menelaah “sebagian kecil” ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang 

mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

sesama. Akan tetapi sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan batasan 

yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayat yang berbunyi :  

ْقَوٰى ۖ  َوََل َتَعاَوُنوا َعلَى اْْلِْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ

َ َشِديُد اْلِعَقابِ  َ ۖ إِنَّ َّللاَّ  َواتَّقُوا َّللاَّ

“…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah : 2). 

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling 

menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah 

melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman 

akan diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi 

interaksi itu boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak 

melanggar batasan diatas. 
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Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada 

kita agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, 

bahkan beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik 

tidaknya kualitas iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah 

hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah : 

 خير الناس أنفعهم للناس 

 “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

sesamanya”. 

Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan 

sebuah hadits yang berbunyi : “Barang siapa menghilangkan 

(memberikan solusi) kesukaran seorang mukmin didunia maka kelak 

Allah akan menghilangkan kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa 

yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami 

kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan duniawi dan 

akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka 

Allah akan menutupi (keburukannya) didunia dan akhirat, dan Allah 

akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia mau membantu 

saudaranya.” 

Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang 

didapatkan seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan kepada 

sesama demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam 

bidang materi, berbagi ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu, 

memberikan nasehat dan masih banyak lagi. Dan yang juga perlu kita 
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tegaskan disini bahwa hadits ini melarang kita untuk mengumbar “aurat 

(kejelekan)” orang lain, karena konsekwensi mengumbar “aurat” orang lain 

adalah Allah akan membuka “aurat” kita dihadapan makhluknya. 

Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” 

diberikan kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits 

yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA :  

 َل ُيؤِمُن أحُدكم حتى ُيِحبَّ ألخيه ما ُيِحبُّ لَنْفِسه 

 “Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya 

seperti dia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhori).  

Inti hadits ini adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda 

memperlakukan diri anda sendiri”. Kita pasti ingin diperlakukan dengan 

baik, kita pasti ingin dilayani dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan 

cepat, maka aplikasikan keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang 

lain. 

Islam telah mengajarkan tentang pelayanan kesehatan yang 

memberikan pelayanan yang komprehensif baik bio-psiko-sosio-kultural 

maupun spiritual yang ditujukan kepada individu maupun masyarakat. 

Kegiatan medis dan keperawatan  dalam islam merupakan menifestasai dari 

fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan 

kemanusiaannya,  menolong manusia lain yang mempunyai masalah 

kesehatan dan memenuhi kebutuhannya baik aktual maupun potensial. 

Permasalahan kllien (pasien) dengan segala keunikannya tersebut harus di 

hadapi dengan pendekaatan silaturrahmi (interpersonal) dengan sebaik 
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baiknya di dasari dengan iman, ilmu, dan amal, untuk dapat asuhan medik 

dan asuhan keperawatan kepada pasien, dokter dan perawat di tuntut 

memiliki keterampilan intelektual, interpersonal, teknikal serta memiliki 

kemampuan berdakwah amar ma’ruf nah mungkar. 

Melaksanakan pelayanan kesehatan profesional yang islam terhadap 

individu, keluarga, kelompok mupun masyarakat  dengan berpedoman 

kepada kaidah kaidah islam,  medik dan keperawatan mencakup: 

1. Menerapkan konsep, teori dan perinsip dalam keilmuan yang terkait 

dengan asuhan medik dan asuhan keperawatan dengan mengutamakan 

pedoman pada Al-Quran dan Hadits. 

2. Melaksanakan asuhan medik dan asuhan keperawatan denha  

menggunakan pendekatan islam melalui kegiatan kegiatan pengkajian 

yang berdasarkan bukti (evidence- bbased healtcare) 

3. Mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatan 

berdasarkan bukti (evidence- bbased healtcare) 

4. Berlaku jujur, ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada pasien 

baik secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat semata 

mata mengharap ridho Allah. 

5. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan  dan menyelesaikan masalah pelayanan 

kesehatan  yang berorientasi pada asuhan modik dan asuhan 

keperawatan yang berdasarkan bukti (evidence- bbased healtcare). 

Praktek pelaksanaan evidence- bbased healtcare adalah integrasi 
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kemampuan klinis individu dengan bukti klinis eksternal yang terbaik 

dan yang tersedia dari penelitian kinis yang sistematis (akurasi dan 

presisi tes diagnostik, kuatan tanda tanda progonis, kemangkusan serta 

keamanan teraapi, rehabilitasi, dan tindakan prevensi), ArifinSumantri 

(2010: 170-171). 

II.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas pelayanan antara lain: 

Indrary (2010) berjudul: Analisis Tingkat Kualitas pelayanan Jasa 

Puskesmas terhadap Kepuasan Konsumen studi kasus pada Puskesmas 

Gunungjati Semarang. Penelitian kualitatif dengan menggunankan metode 

Skala Thursthon, mendapat hasil dan simpulan  bahwa variabel atau bukti 

langsung berpengaruh positif dan signifikan. Kehandalan berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan  terhadap kepuasan konsumen. Daya tanggap 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan kepuasan konsumen, empati tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Rahmulyo (2008) berjudul Analisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan Pasien Puskesmas Depok 1 di Sleman. Penlitian 

kualitatif dengan metode skala likers variabel yang digunakan kehandalan, 

tanggap, empati dan jaminan. Variabel dari dimensi kualitas pelayanan 

kehandalan, cepat tanggap, empati dan jaminan nyatanya yang dilakukan 

bersama sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

puskesmas. 
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Budiarto (2015) Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas di 

Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang. Penalitian kualitatif 

menggunakan metode skala likers dan mendapatkan hasil dan simpulan 

dalam 5 indikator kualitas pelayanan Puskesmas di Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang yaitu (Tangibles, Reliability, Resposiveness, 

Ansurance dan Empaty) mendapatkan nilai yang baik dan dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Puskesmas Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang berkualitas. 

II.10 Konsep Operasional 

Konsep Oprasioal menurut Singgarinbun (1989:46) merupakan unsur 

yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variable, sehingga 

dengan pengukuran ini dapat diketahui indikatorapa saja sebagai pendukung 

untuk analisa variable tersebut. Adapun konsep operasiona dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

Tabel 2.I Konsep Operasional Kualitas Pelayanan Puskesmas 

Kecamatan Kubu Induk Kabupaten Rokan Hilir 
Variable Indikator Sub Indikator 

Kualitas 

Pelayanan 

Puskesmas 

Kecamatan Kubu 

Kabupaten Rokan 

Hilir 

Ttangibles a. Gedung 

b. Komputerisasi Administrasi 

c. Ruang Tunggu 

d. Tempat Informasi 

Reliability a. Akurasi dan Ketepatan waktu 

b. Simpatik 

Responsevenes a. Kemampuan memberikan 

pelayanan 

Ansurance a. Keramahan dan Sopan 

Kesopanan dalam 

memberikan pelayanan 

Emphaty a. Pelayanan yang sama 

b. Sikap tegas penuh perhatian 

     Sumber: Zeithaml, Parasurman Barry (1990) (Herbani Pasolongan 2013:128)  
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II.11    Kerangka Berfikir 

Berdasarkan teori yang telah dikemukankan  diatas, kemudian melihat 

dan melakukan analisa yang lebih lanjut maka disini dapat dilihat dari bagan 

dari kerangka pemiiran  tentang analisi kualitas pelayanan  puskesmas di 

Kecamatan Kubu Induk Kabpaten Rokan Hilir  sebagai beriku: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

Puskesmas Kecamatan Kubu 

 

1. Tenggible 

2. Reliability 

3. Responsivieness 

4. Ansurance 

5. Empaty 

6. Emhaty 

Pelayanan diberikan kepada masyarakat 


