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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pengertian Pelayanan  

     Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (survival) 

manusia dituntut berjuang/berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Kebutuhan hidup akan terus meningkat seiring waktu dan 

pertumbuhan dirinya, mulai dari lahir sampai dewasa. Bahkan laju 

peningkatan atau perkembangan kebutuhan hidup manusia akan selalu 

melekat pada kondisi interaksi sosialnya.  

Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, setiap pribadi akan 

membutuhkan bantuan orang lain. Semakin banyak orang memerlukan 

bantuan orang lain itulah yang mendorong proses pelayanan. Intinya 

pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu upaya membantu orang lain 

memenuhi kebutuhan hidupnya.jadi apabila di kaitkan dengan tingkat 

kebutuhan yang bersifat hierarkhis, maka pelayanan dan kebutuhan akan 

terkait satu sama lain. Pelayanan timbul karena adanya yang berkembang, 

begitu pun kebutuhan akan terus berkembang seiring dengan proses 

pelayanan yang berjalan, dalam arti setelah pelayanan yang di 

selenggarakan terhadap satu jenis kebutuhan maka akan muncul kebutuhan 

yang baru lagi.  

Moenir (2008: 10) mengemukakan bahwa : “pelayanan publik 

sebagai suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau 

masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang
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kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat/hidup) orang banyak 

atau masyarakat”. 

Adapaun yang dimaksud dengan pelayana publik menurut Garvin 

dalam Herbani Parsolong (2008:199) menyatakan bahwa ”Setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yangmemiliki 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu 

produk secara fisik.” 

Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 63/Kep/MENPAN/7/2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan 

bahwa ada 6 standar pelayanan yaitu: 

a. Prosedur pelayanan  

b. Waktu penyelesaian pelayanan  

c. Biaya atau tarif pelayanan  

d. Sarana dan prasarana 

e. Kompetensi petugas  

f. Sikap petugas 

Abidin (2010:71) mengatakan bahwa : “pelayanan public yang 

berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga 

menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan 

itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai consumer.”   

Selanjutnya, Moenir (2008:17) mengemukakan bahwa pelayanan 

umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari hal-hal 

seperti berikut ini:  

a. Layanan dengan lisan, biasanya dilakukan oleh petugas-petugas di 

bidang Hubungan Masyarkat (HUMAS), bidang layanan infomasi dan 
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bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau 

keterangan kepada siapapun yang memerlukan. 

b. Layanan dengan tulisan, merupakan bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanan tugas.Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi 

juga dari segi peranannya.Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup 

efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar 

layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang 

dilayani,satu hal yang harus diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik 

dalam pengolahan maupun dalam proses penyelesaiannya. 

c. Layanan berbentuk perbuatan, pada umumnya layanan dalam bentuk 

perbuatan 70 -80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah 

dan bawah.Karena itu faktor keahlian dan ketrampilan petugas sangat 

menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. 

2.2  Pelayanan Kesehatan 

Definisi kualitas juga dikemukakan oleh Philip B. Crosby dalam 

M.N. Nasution (2005 : 3) menyatakan bahwa : 

 “Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan 

(conformance of requirement).Meleset sedikit saja dari persyaratannya, 

maka suatu produk atau jasa dikatakan tidak berkaulitas.Persyaratan itu 

sendiri dapat berubah sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan 

organisasi, pemasok dan sumber pemerintah, teknologi serta pasar atau 

pesaing”. 

Adapun pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 

Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyatakan bahwa  
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Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. 

Kesehatan yang baik atau kesejahteraan adalah suatu kondisi 

dimana tidak hanya bebas dari penyakit. Sehat adalah sebuah keadaan yang 

dinamis yang berubah secara terus menerus sesuai dengan adaptasi individu 

terhadap berbagai perubahan yang ada di lingkungan internal dan 

eksternalnya untuk mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual, 

sosial, perkembangan dan spritual yang sehat.  

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomi.  

Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik 

individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan 

pemerintah bertanggungjawab mencanangkan, mengatur menyeleng-

garakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan 

terjangkau oleh masyarakat.  

Adapun sumber daya di bidang kesehatan yang dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang kesehatan tersebut adalah segala bentuk dana, 

tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta 

fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk 
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menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan 

menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatanperseorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk 

kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, danrehabilitatif 

yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yang salah satu sumber dayanya adalah dana. Disini, kebijakan 

pemerintah memberikan dana pelayanan kesehatan, yang secara implisit 

merupakan pemahaman pemerintah atas tanggung jawab kepentingan umum 

merupakan suatu tanggungjawab yang sesuai dengan peranannya. 

Untuk masa lebih dari setengah abad, pendanaan pelayanan 

kesehatan dilakukan secara sederhana dengan menyediakan fasilitas 

kesehatan, menyediakan tenaga kesehatan dan menyediakan perlengkapan.  

Paham ini bersumber dari model National Health Service di Inggris, 

dimana pemerintah memperlakukan pelayanan kesehatan sebagai hak 

setiap penduduk. Model pelayanan kesehatan nasional di Inggris 
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memberikan akses pelayanan kesehatan Cuma-Cuma kepada semua 

penduduk, baik yang bersifat pelayanan maupun obat-obatan 

(Thabrany,2005:20). 

Selain itu, didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan 

merupakan alat/tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan. 

2.3  Pengertian Puskesmas   

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 

dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

Menurut (Muninjaya dalam Dedy Alamsyah, 2012: 43), 

menyatakan bahwa:  

“Puskesmas merupakan unit teknis pelayanan dinas kesehatan 

kabupaten/kota yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kecamatan yang 

mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, 

pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan tingkat 

pertama dalam rangka pencapaian keberhasilan fungsi puskesmas 

sebagai ujung tombak pembangunan dalam bidang kesehatan”. 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang :  
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a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat; 

b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 

c. Hidup dalam lingkungan sehat; 

d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat.  

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, 

merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta 

aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah 

dan masyarakat. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

128/Menkes/Sk/Ii/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan 

Masyarakat Puskesmas berfungsi sebagai: 

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 

2. Pusat pemberdayaaan keluarga dan masyarakat 

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama 

Secara rumusan, organisasi puskesmas sebagai UPTD dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa  

Puskesmas juga memiliki peran ganda sebagai tugas teknis operasional 

untuk melaksanakan kegiatan teknis yang langsung berhubungan 

dengan masyarakat dan dinas kesehatan mempunyai tugas untuk 

menetapkan struktur organisasi puskesmas dengan pertimbangan beban 
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kerja dan potensi sumber daya yang ada di puskesmas (Alamsyah, 

2012: 46). 

 

2.4  Pandangan Islam Terhadap Pelayanan  

Syariat Islam sebagaimana dijelaskan Abu Bakar (2008: 2) adalah 

tuntutan, bimbingan, dan aturan Allah, baik prinsip-prinsip maupun lainnya 

guna memandu perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama 

manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Ajarannya tak terbatas dalam hal 

privat, melainkan juga meliputi sektor publik. Dari persoalan yang sepele 

hingga yang paling rumit. 

Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri sehingga lebih 

mementingkan hajat profan semata, tetapi hakikat kehidupan adalah menjadi 

abdi yang dapat berguna sebanyak-banyaknya bagi orang lain sebagai 

bentuk manifestasi khaira ummah (umat yang terbaik).  

Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi yang harus siap 

mengemban tugas masing-masing dan harus mempertanggungjawabkan apa 

yang telah diserahi amanah tersebut. Destinasi akhir manusia selain mampu 

meraih ketakwaan, juga menjadi manusia yang terbaik di muka bumi (khaira 

ummah). Konklusi ini cukup jelas disebutkan dalam Alquran (QS. Ali 

Imran: 110). 

http://aceh.tribunnews.com/tag/islam
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ۡبُِۡۡكُتُىۡ  ٌَ ُيُرٔ
ۡتَأ  ۡنِهَُّاسِ ِرَجت  ۡأُخ  ٍت ۡأُيَّ َر ُرٔفَِۡخي  ع  ًَ

ۡۡٱن  ٍِ َۡع ٌَ  ٕ َٓ  ُ تَ َٔ

َُكرِۡ ًُ ۡبِۡۡٱن  ٌَ ِيُُٕ تُؤ  ِۡهَٔ ۡۡٱللَّ ُم  ْ ۡأَ ٍَ َۡءاَي  ٕ نَ بَِۡٔ ِكتََٰ ُُٓىۡۡٱن   ُ ۡيِّ ُۚى ۡنَّٓ ٗرا َۡخي  ٌَ نََكا

ٌَۡ ِيُُٕ ؤ  ًُ ثَُرُُْىۡۡٱن  أَك  ِسقَُۡٔ فََٰ ٌَۡٱن  ٕۡ١١١ۡ 

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 

bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 

adalah orang-orang yang fasik”.  

Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda: “Sebaik-sebaik kalian 

adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya 

terjaga.” (HR. Tirmidzi).  

Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik 

seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk 

dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Swt: “Jika kamu berbuat baik, 

(berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.” (QS. Al-Isra‟: 7) 

ۡ ٌ ۡۡإِ ُذ ع  َٔ ۡ َۡجآَء ۡفَئَِرا ۡفَهََٓۚا تُى 
ۡأََسأ   ٌ إِ َٔ ۡ ۡۖ ِِۡلََفُِسُكى  َسُتُى  ۡأَح  َسُتُى  ِٓخَرةِۡٱأَح  ِۡل 

ۡۡ ُۡنِيَسُۡ ُخهُٕاو نِيَذ  َٔ ۡ ُجَُْٕكى  ُٔ ۡ ِجذَۡٱٕاو س  ًَ
َۡيرَّۡۡن  َل َّٔ ۡأَ َۡدَخهُُِٕ ا ًَ َۡياَۡك نِيُتَبُِّرٔاو َٔ ۡ ٖة

بِيًراۡ اوۡتَت   ٕ  ٧َۡعهَ

http://aceh.tribunnews.com/tag/islam
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Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu 

sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, 

(Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu 

dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu 

memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya 

apa saja yang mereka kuasai”. 

Apabila diserahi tanggung jawab oleh negara kemudian tidak 

dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, 

Allah akan murka kepadanya sehingga kelak tidak mendapatkan perhatian 

Allah di hari kiamat. Sabda Nabi saw:  

“Barangsiapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kamu 

yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari 

kiamat, Allah tidak akan mengindahkannya.” (HR. Imam Ahmad). 

Sebagai manusia beriman dan bijak, melayani manusia dengan 

sebaik-baiknya bukanlah hanya tugas petugas publik yang telah diberikan 

amanah oleh negara. Pada hakikatnya semua kita memiliki kewajiban yang 

sama. Akan tetapi, mengingat tidak semuanya memiliki jiwa dan 

kemampaun yang seragam, diatur tugas pelayanan publik oleh instansi 

tertentu agar fungsi dan tujuan negara tercapai.  

Selanjutnya, dalam Islam terdapat tiga kaidah fikih yang berkaitan 

langsung dengan pelayanan publik, yaitu:  

 

http://aceh.tribunnews.com/tag/islam
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1. Ad-dhararu yuzalu (kemudaratan harus dihilangkan);  

2. Jalbul mashalih wa daf‟ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan);  

3. Al-mashlahul „ammah muqaddamah „alal mashlahatil khasshah 

(kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu).  

Ketiga kaidah fikih ini dengan tegas menyebutkan bahwa 

kesusahan bagi masyarakat harus dicegah dan ditiadakan. Pemerintah 

memiliki tanggung jawab besar agar masyarakat yang dipimpin tetap 

terlayani dengan baik. 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Kesehatan 

“Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia”, 

demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan Hak 

Asasi Manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam 

menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan 

menengakkan agama islam satu-satunya jalan dengan melaksanakan 

perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Firman Allah SWT  

َا ٓأَيُّٓ ۡۡٱنَُّاسُۡۡيََٰ ۡفِي ا ًَ ۡنِّ ِشفَاٞٓء َٔ ۡ بُِّكى  ۡرَّ ٍ ۡيِّ ِعظَٞت  ٕ ۡيَّ ُكى َۡجآَءت  ُذٔرِۡقَذ  ۡٱنصُّ

ۡ ٍَ ِيُِي ؤ  ًُ ٞتۡنِّه  ًَ َرح  َٔ ُْٗذٖۡ َٔ٧٧ۡۡ

Artinya: ”Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 
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berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman. (Q.S. Yunus: 57) 

Tujuan islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah 

menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial. 

Sehingga umat manusia mampu menjadi umat pilihan. 

Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, sabda Rasulullah SAW. 

Beliau selalu menganjurkan umatnya untuk hidup bersih, karena menjaga 

kebersihan merupakan salah satu perilaku seorang mukmin. Dalam Al-

Qur‟an Surah Al-Baqarah juga dijelaskan bahwa: 

ا ًَ ۡۡإََِّ ُكُى َۡعهَي  َو تَتََۡحرَّ ي  ًَ
َىۡۡٱنذَّوََۡٔۡۡٱن  نَح  ِخُِزيرَِۡٔ ِّۡۡٱن  ۡبِ ِْمَّ

ۡأُ َيآ ِرۡۡۦَٔ ِۖۡۡنَِغي  ۡٱللَّ

ۡ ٍِ ًَ طُرَّۡفَ َۡغيۡ ۡٱض  ٌَّ ۡإِ ِّۚ َۡعهَي  َى
ۡإِث  ۡفَََلٓ َۡعاٖد ََل َٔ ۡ ۡبَاٖغ ََۡر ِحيٌىۡۡٱللَّ ۡرَّ َغفُٕٞر

١٧١ۡۡ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan 

terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak 

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah: 173) 
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Setiap makanan yang dilarang dalam Al-Qur‟an ternyata saat ini 

memiliki aegumentasi ilmiah yang dapat dibuktikan dengan ilmu 

pengetahuan. Makanan yang diharamkan dapat mengganggu kesehatan 

manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk makan makanan yang baik 

san halal, karena makanan yang baik dan halal tersebut bermanfaat bagi 

tubuh.  

Uraian beserta ayat-ayat dan hadits tersebut mengungkapkan 

pentingnya kesehatan bagi manusia, karena kesehatan merupakan hak asasi 

manusia yang harus dimiliki setiap muslim. Setiap muslim mempunyai 

kewajiban untuk memeihara kesehatan baik individu, keluarga, kelompok 

maupun masyarakat dan saling membantu sesamanya yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Dengan kata lain, masalah 

kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. 

2.6  Penelitian Terdahulu  

 Dari berbagai sumber yang peneliti baca, maka peneliti 

menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. 

Dengan itu, dapat dilihat pada tabel berikut: 

a. Menurut Rahmayeni (2015) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, dengan judul skripsi “Analisis Pelayanan Publik di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis”. Dengan kesimpulan bahwa 

pelayanan publik di rumah sakit umum kabupaten Bengkalis dianggap 

oleh masyarakat kurang optimal dan terkesan masih sangat lemah. 
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b. Menurut Lindawati (2014) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, dengan judul skripsi “Analisis Kualitas Pelayanan Jasa 

Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagan Siapi-Api”. 

Dengan kesimpulan bahwa Kualitas pelayanan jasa rawat inap pada 

rumah sakit umum daerah bagan Siapi-Api dianggap sangat sangat 

kurang optimal. 

c. Menurut Efrina (2015) ) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, dengan judul skripsi “Upaya dinas Kesehatan dalam 

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus di 

Puskesmas Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. Dengan kesimpulan 

bahwa dengan mengkaji secara umum kepada pelayanan kesehatan 

masyarakat yang menghasilkan kurang optimalnya pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

2.7 Definisi Konsep  

Konsep operasional yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu 

pelayanan kesehatan yang diukur dengan menggunakan keputusan 

MENPAN No. 63/ kep/ MENPAN/7/2003 tentang pedoman umum 

penyelengaraan pelayanan publik. Peneliti menggunakan konsep ini karena 

untuk mengetahui pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pegawai 

Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan 

Hilir dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dimana, pegawai 

yang ada di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam juga 

termasuk kedalam Aparatur Sipil Negara. Karena itu, penulis dalam 
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melakukan penelitian menggunakan konsep keputusan MENPAN No. 63/ 

kep/ MENPAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelengaraan pelayanan 

publik. 

2.8  Konsep Operasional 

Pelayanan merupakan suatu bentuk kepentingan yang menyankut 

orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, 

yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan hajat/hidup orang 

banyak atau masyarakat. Dalam pelayanan pablik sendiri dapat di berikan 

dalam bentuk pelayanan fisik, non fisik maupun administratif. 

Untuk memperjelas dan mengdari kesalah pahaman terhadap teori 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka sangat di perlukan dengan 

adanya konsep. Untuk melengkapi kerangka konsep pada penelitian ini, 

penulis berpedoman pada keputusan MENPAN No. 63/ kep/ 

MENPAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelengaraan pelayanan 

publik. Yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik 

harus memiliki standar pelayanan dan di publikasihkan sebagai jaminan 

adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan 

ukuran yang dibakukan dalam penyelengaraan pelayanan standar pelayanan 

sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Prosedur pelayanan, yaitu prosedur pelayanan yang di bakukan bagi 

pemberi dan  penerima pelayanan termasuk pengaduaan. 
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b. Waktu penyelesaian, yang di tetapkan sejak saat pengakuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan 

c. Biaya pelayanan, termasuk rincian yang di tetapkan dalam proses 

pelayanan. 

d. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan di terima sesuai 

dengan ketentuan yang telah di tetapi 

e. Sarana dan parasarana, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik  

f. Kompotensi petugas pemberi peleyanan harus di tetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keakhlian, keterampilan, sikap dan prilaku 

yang di butuhkan. 

2.9  Indikator Penelitian  

Untuk melihat keberhasilan dari pelayanan pada puskesmas Kubu 

Babussalam, maka penulis berpedoman pada Keputusan MENPAN 

No.63/Kep/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

yang mengatakan bahwa setiap pelayanan harus memiliki standar pelayanan 

dari situ penulis menjadikan standar pelayanan ini sebagai indikator 

penelitian. Adapun aperasional indikator penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Referensi  Indikator  Subindikator  

Keputusan 

MENPAN 

No.63/Kep/7/2003 

tentang Pedoman 

Umum 

Penyelenggaraan 

Pelayanan  

1. Prosedur pelayanan  a. Keterbukaan/tra

nsparansi 

informasi 

mengenai 

prosedur 

pelayanan  

b. Kejelasan dan 

kesederhanaan 

alur dalam 

prosedur 

pelayanan 

c. kemudahan 

dalam mengurus 

dan memenuhi 

persyaratan 

pelayanan  

2. Waktu penyelesaian 

pelayanan  

a. Ketepatan waktu 

petugas dalam 

menyelesaikan 

suatu pelayanan  

b. Ketepatan 

pegawai 

melakukan 

tindakan 

penyelamatan  

c. Kepastian 

jadwal 

pelayanan 

 

 

 

 

3. Biaya atau tarif 

pelayanan 

a. Kesesuaian 

biaya dengan 

jasa pelayanan 

b. Keterbukaan 

mengenai 

rincian biaya 

pelayanan 

c. Biaya tidak 

menjadi 

penghambat 

untuk 

mendapatkan 

pelayanan   

4. Sarana dan prasarana a. Keamanan dan 
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pelayanan  

 

kenyamanan 

fasilitas sarana 

yang disediakan 

b. Kelengkapan 

peralatan medis 

yang dimiliki 

c. Penampilan 

pegawai yang 

bersih dan rapi  

 

5. Kompetensi petugas  a. Kemampuan 

petugas 

pelayanan 

menggunakan 

sistem komputer 

b. Profesionalisme 

petugas dalam 

memberikan 

pelayanan 

c. Kemampuan 

pegawai dalam 

menenangkan 

rasa takut pasien  

 

 

 

 

 

6. Sikap petugas  a. Kesopanan dan 

keramahan 

petugas 

b. Kemampuan 

mengatasi 

keluhan  

c. Tanggap 

terhadap pasien  

Sumber: MENPAN No.63/Kep/7/2003 

2.10  Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam landasan teori, maka 

dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Kualitas Pelayan Kesehatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Keputusan MENPAN No. 63/Kep/MENPAN/7/2003 

 

 

 

 

Terciptanya pelayanan yang 

berkualitas pada puskesmas 

rawat inap di Kubu 

Babussalam  

1. Prosedur pelayanan 

2. Waktu penyelesaian 

pelayanan  

3. Biaya atau tarif pelayanan 

4. Sarana dan prasarana 

5. Kompetensi petugas 

6. Sikap petugas  

Pelayanan Kesehatan 

Keputusan MENPAN No. 

63/Kep/MENPAN/7/2003 

Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik  


