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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pelayanan publik  

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat di defenisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan. Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.  

Pelayanan public menurut Sinambela (2008:5) adalah sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

Menurut Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

yaitu segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, 

pembimbingan, penyedian fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh 

operatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Agung kurniawan mengatakan bahwa pelayanan public adalah pemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah di tetapkan. Defenisi pelayan public menurut Keputusan Mentri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No 25 tahun 2004 adalah segala kegiatan 
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pelayanan yang dilakanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya 

pemenuhan kesatuan pemenuhan penerima layanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.1.2 Prinsip Pelayanan Publik 

Didalam Keputusan Mentri Pendayaguanan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 disebutkan  bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi 

beberapa prinsip sebagai berikut :  

1. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan  

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 

a. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.  

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3. Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran.  

4. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan  

5. Akurasi  

Produk pelayanan public diterima dengan benar,tepat dan sah  
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6. Keamanan  

Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian 

hokum  

7. Tanggung Jawab  

Pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan public  

8. Kelengkapan Sarana dan Prasarana  

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi 

dan informatika. 

9. Kemudahan Akses  

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat dimanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

10. Kedisiplinsn,Kesopanan dan Keramahan  

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

11. Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan, serta parker, toilet, tempat ibadah 

dan lain-lain. 
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2.1.3 Bentuk Pelayanan  

Moenir (2008) dalam bukunya Manajemen Pelayanan umum di Indonesia. 

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

hal seperti berikut ini:  

a. Layanan dengan lisan  

Layanan dengan lisan biasanya dilakukan oleh petugas-petugas di bidang 

Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan infomasi dan bidang-

bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. 

b. Layanan dengan tulisan  

Layanan melalui 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 keterampilan petugas sangat menentukan terhadap hasil perbuatan 

atau pekerjaan. Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang 

tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan lisan 
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sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak 

dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Jadi tujuan utama 

yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk 

perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan 

secara lisan. 

2.1.4 Faktor penghambat Pelayanan Publik 

Adapun faktor penghambat dalam pelayanan publik menurut Zithmal 

2005:24 adalah sebagai berikut: 

1. Tidak tahu apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarkat 

2. Memberi ukuran yang salah dalam pelayan masyarakat 

3. Keliru dalam penampilan diri dalam pelayanan itu sendiri 

4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobrolan 

2.1.5 Pelayanan Prima 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “service Excellent” 

menurut Endang Sutarti (2008) pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan 

yang yang sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila 

instansi pelayanan belum memiliki standar pelayana, maka pelayanan disebut 

sangat baik atau terbaik atau akan prima, apabila mampu memuaskan pihak yang 

dilayankan.  Jadi pelayanan prima dlam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan. 

Proses pelayanan bukan hanya meliputi kegiatan-kegiatan pada saat 

pelangan  bertatap muka dengan petugas pelayanan. Melainkan juga meliputi 

kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudahnya. Sebuah pelayanan tidak akan prima 
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jika tidak tuntas mencangkup semuanya. Pelayanan prima adalah pelayanan 

paripurna.Sebelum petugas bertatap muka langsung denagn pelanggan mereka 

sudah harus mempersiapkan bahan atau peralatan, menyiapkan arsip pelanggan. 

Menurut Endang Surtatiagar pelayanan public ini dapat dilakukan secara 

Prima  tentu ada beberapa prinsip yang menjadi acuan antara lain : 

a) Mengutamakan pelanggan yaitu dilakukan denagn memberikan suatu 

kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan, mengutamakan pelanggan 

external dari pada  pelanggan internal dan pengutamakan pelanggan 

langsung dari pada pelanggan tidak langsung. 

 Prosedur pelayanan seharusnya disusun demi kemudahan dan 

kenyaman pelanggan(pasien) 

b) Sistem yang efektif yaitu pelanggan yang berlangsung dengan tertib dan 

lancar dimata pelanggan, meskipun sebenarnya proses pelayanan itu 

melibatkan beberapa unit kerja yang berbeda 

c) Melayani dengan hati nurani yaitu bahwa dalam melayani pelanggan sikap 

dan prilaku petugas haruslah baik, artinya bahwa meskipun sarana dan 

parasarana pelayanan sangat baik, tapi biasanya sikap dan prilaku 

pelayanan oleh petugas merupakan penilaian yang tidak dapat diabaikan 

 Keramahan dan kesopanan merupakan sikap atau prilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah saling menghargai dan menghormati. 
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 Pelayanan tidak pilih-pilih merupakan pelayanan yang diberikan 

untuk semua orang tampa memendang tingkat ekonomi, jabatan, 

suku, agama dan jenis kelamin. 

d) Melakukan perbaikan yang berkelanjutan bahwa pelayanan yang diberikan  

kepada pelanggan perlu selalu berkembang dan dipengaruhi agar sesuai 

dengan tuntutan kebutauhan pelanggan yang semakin tinggi dan beragam 

e) Memberdayakan pelanggan yaitu bahwa pelayanan yang diberikan harus 

dapat menjadi tambahan sumberdaya pelanggan dalam upaya 

menyelesaikan persoalan bagi diri sendiri. 

Dengan demikan berpeganglah dengan lima prinsip pelayanan prima,maka 

sudah dapat dipastikan bahwa pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah 

tersebut tentu akan menjadi sebuah wahana untuk menciptakan peta kehidupan 

masyarakat yang semakin baik dimasa akan datang. 

Adapun konsep dasar pelayanan prima adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan (Ability) 

Meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, 

melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan 

menggunakan publik relation sebagai instrument dalam pembinaan 

hubungan kedalam dan keluar organisasi atau perusahaan. 

2. Sikap (Attitude) 

Meliputi melayani pelanggan dengan berpikir positif sehat dan 

logisdan melayani pelanggan dengan sikap selalu menghargai. 
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3. Penampilan (Appearance) 

Adalah penampilan seseorang baik bersifat fisik maupun non fisik, 

yang mampu merefleksikan kepercayaan diri kredibilitas dari pihak lain. 

4. Perhatian (Attention) 

Perhatian adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan baik yang 

berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

maupun pemahaman atas saran dan kritikan. Meliput mengamati dan 

menghargai kepada para pelanggannya mencurahkan perhatian penuh 

kepada para pelanggan. 

5. Tindakan ( Action)  

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan 

dalam member layanan kepada pelanggan.Meliputi mencatat kebutuhan 

pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan pelangga, dan mewujudkan 

kebutuhan pelanggan. 

2.1.6 Azas dan Tujuan Pelayanan Publik 

 Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang 

mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan 

efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Negara berkewajiban melayani 

setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya 

dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut maka 

diselenggarakannya azas-azas pelayanan publik antara lain seperti yang tercantum 

berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu : 

a. Kepentingan Umum 

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 

akomodatif, dan selektif. 

b. Kepastian Hukum  

Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan 

keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. 

c. Kesamaan Hak  

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban  

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

e. Profesional  

Mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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f. Partisipatif  

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

g. Tidak Diskriminatif  

Tidak membedakan suku,  ras, agama, golongan, gender dan status 

ekonomi. 

h. Keterbukaan  

Harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. 

i. Akuntabilitas  

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan masyarakat umum. 

j. Fasilitas  

Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

k. Ketepatan Waktu dan Kecepatan  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

ditentukan. 

l. Mudah dan Terjangkau  

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan dan kenyamanan yang memadai 

termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 
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Sedangkan azas-azas pelayanan publik menurut Sinambela (2008: 6) 

tercermin dari : 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.  

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan 

lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.  

2.2. Kualitas Pelayanan Kesehatan  

2.2.1 Kualitas Pelayanan Kesehatan  

 Pelayanan kesehatan menurut Azwar adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi 
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untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan , mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan 

masyarakat . 

Levei dan Loamba Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok 

pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan cara pengorganisasian 

yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencesgah penyakit yang 

sasaran utamanya untuk kelompok dan 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 ekonomis”.  

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 menyelenggarakan dan mengawasi 

penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. 
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 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 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 kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. 

2.2.2 Tujuan Pelayanan Kesahatan 

Tujuan pelayanan kesehatan menurut Azwar dibagi atas 4 golongan yaitu : 

1. Peningkatan (promotif ) 

upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat dengan jalan memberi : 

a. penyuluhan  

b. peningkatan gizi 

c. pemeliharan kesehatan perorangan 

d. olahraga secara teratur 
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e. pendididikan 

2. Pencegahan  

Pelayanan kesehatan pada hakikatnya memberikan penekanan 

upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan lainnya. 

Bahkan pencegahan mendapatkan tempat yang utama karena 

dengan pencegahan akan diperoleh hasil yang lebih baik serta 

memerlukan biaya yang murah dibandingkan pengobatan maupun 

rehabilitas. 

3. Pengobatan 

Mengobati penderita yang sakit adalah salah satu usaha yang amat 

penting dalam setiap bentu pelayanan kesehatan. 

4. Rehabilitasi 

Pemberian pelayanan untuk rehabilitasi adalah usaha untuk 

mengembalikan bekas penderita suatu penyakit ketengah – tengah 

masyarakat. 

2.3 Puskesmas 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan 

kessehatan 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.  
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Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan  dipuskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang : 

a. Memiliki prilaku yang sehat meliputi, kesadaran, keamuan 

kemampuan hidup sehat  

b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu  

c. Hidup dalam lingkungan sehat  

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

kelompok dan masyarakat 

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelengarakan upaya 

kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta masyarakat dan menggunakan 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya 

yang dapat dijangkau oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi puskesmas  sebagai 

berikut : 

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 

b. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat  

c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama 

Secara umum pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas  

meliputi pelayanan kuratif ( pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif 

(peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan). 

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinngi-tingginya 

melalui upaya kesehatan seperti yang dirancangkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 
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Masyarakat (Puskesmas) perlu adanya pelayanan  kesehatan yang baik dan 

berkualitas oleh penyelenggara kesehatan, oleh sebab itu dituntut oleh kinerja 

yang tinggi dari penyelenggara kesehatan itu sendiri. 

2.4 Pelayanan dalam Perspektif Islam 

Dalam konsep islam, amanah, jujur dan adil sangat diutamakan ini 

terciptanya kepercayaan antara pengikut kepada pemimpin, pada pelayanan 

khususnya yang paling ditakuti terjadinya sogokan antara yang mengurus dengan 

yang diurus. Di negara kita ini terdapat juga hal-hal seperti itu, seorang pemimpin 

yang akan hendak membuat segala urusannya dengan membayar uang sogokan, 

padahal dal;am islam pemberi suap dan penerima suap sama-sama terlibat dosa 

dan akan mendapatkan ganjaran neraka oleh Allah SWT. 

Islam akan menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal 

yaitu dengan tidak penindasan, penipuan, serta mengutamakan harta yang halal itu 

hendaknya dimiliki olehorang-orang saleh yang mau memberikan hartanya 

kepada orang-orang fakir dan untuk perjuangan agar terciptanya keadilan sosial 

dikalangan umat Islam. 

Surat Al Maa’idah ayat (42) 

                  

                      

     

Artinya : 42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita 

bohong,banyak memakanyang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya).Jika 
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mereka (orang yahudi) datang kepada mu (untuk meminta putusan).Maka 

putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika 

kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat 

kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka 

putuskanlah perkara itu diantara mereka denganadil, sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang adil.(QS. Al Maa’idah_42). 

untuk memahami kualitas pelayanan menurut perspektif islam yaitu yang 

dijadikan tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yaitu standarisasi syariah. 

didalam islam tidak mengenal kebebasan beraqidah atau kebebasan beribadah, 

apabila seseorang telah memeluk islam sebagai keyakinan aqidahnya, maka 

baginya wajib untuk terikat dengan seluruh  syariah islam dan diwajibkan  untuk 

menyembah Allah SWT sesuai dengan cara sudah ditetapkan. 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik mayarakat dengan adil dan 

tidak membedakan. Seperti firman Allah SWT sebagai berikut : 

                    

             

Artinya :”sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Alah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat 

mengambil pelajaran”.(QS. An-Nahl : 90) 

Dalam surat An-Nahl: diatas dijelaskan bahwa sebagai manusia harus 

berlaku adil dan berbuat kebajikan, begitupun  dalam pelayanan. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Dari berbagai sumber yang peneliti bawa, maka peneliti menemukan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 
No Penelitian 

(Tahun) 
Judul 
Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 
penelitian 

Abdurrahman 
(2012) 

Kebijkan 
Pemerintah 
Daerah Dalam 
Pelayanan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Dikecamatan 
Bacan Tengah 
Kabupaten 
Halmahera 
Selatan 

Tujuan penelitian 
iniadalah Untuk  
mengetahui kebijakan 
pemerintah daerah 
dalam meningkatkan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat.Adapun 
hasil penelitian 
saudara abdurahman 
yaitukebijakan  
pemerintah daerah 
dalam pelayanan 
kesehatan masyarakat 
dikabpaten 
Halmahera selatan 
tertuang dalam 
peraturan daerah No 
6 tahun 2007 tentang 
system jaminan 
kesehatan daerah , 
yang bertujaun 
member kemudahan 
bagi masyrakat untuk 
memperoleh 
pelayanan kesehatan 
yang bermutu dan 
menyeluruh kepada 
masyarakat yang 
kurang baik. 

Pada subjek 
penelitian , 
didalam 
penelitian ini 
peneliti 
menggunakan 
skala 
likert,sedangkan 
peneliti 
menggunakan 
wawancara,hasil 
penelitian yang 
diteleti peneliti 
menunjukan 
pelaksanaan 
kualitas 
pelayanan 
dipuskesmas 
kecamatan batu 
hampar masih 
belum 
maksimal,karena 
masih ada 
kendala yang 
dihadapi oeh 
pasien yang 
datang berobat. 

Muhammad 
Riski  
(2013) 

Analisis Indek 
Kepuasan 
Terhadap 
Pelayanan 
Kesehatan 
Masyarakat  
Dipuskesmas 

Tujuan penelitian 
tersebut adalah 
menganalisis kualitas 
pelayanan yang 
diberikan oleh 
puskesmas 
kecamatan bangko 

penelitian ini 
adalah subjek 
penelitian , 
didalam 
penelitian ini 
peneliti 
menggunakan 
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Kecamatan  
Bangko 
Kabupaten 
Rokan Hilir  

dan untuk 
mengetahui sejauh 
mana tingkat 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelayana 
yang diberikan 
kepada masyarakat. 
Hasil penelitian ini 
adalah menunjukan 
bahwa kualitas 
pelayanan 
dipuskesmas 
kecamatan bangko 
mengalami 
peningkatan , hal 
tersebut didukung 
dengan pengukuran 
nilai IKM secara 
keseluruhan 
menunjukan ha yang 
fositif dan 
dikategorikan 
kedalam kondisi baik 
dan bagus.  

skala 
likert,sedangkan 
peneliti 
menggunakan 
wawancara. 
hasil penelitian 
yang diteleti 
peneliti 
menunjukan 
pelaksanaan 
kualitas 
pelayanan 
dipuskesmas 
kecamatan batu 
hampar masih 
belum 
maksimal,karena 
masih ada 
kendala yang 
dihadapi oeh 
pasien yang 
datang berobat. 

Hidayat (2013) Kualitas 
Pelayanan  
Kesehatan 
Pasien Rawat 
Inap Pada 
RSUD 
Kabupaten 
Rokan Hulu 

Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui 
standar kualitas 
pelayanan kesehatan 
pada RSUD dan 
diihat dari faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
pelayanan. Hasi dari 
peneitian ini adalah 
menunjukan bahwa 
kualitas pelayanan 
kesehatan pasien 
rawat inap pada 
RSUD kabupaten 
rokan hulu adaah 
masih dikategorikan 
belum maksimal.  

penelitian ini 
adalah subjek 
penelitian , 
didalam 
penelitian ini 
peneliti 
menggunakan 
skala 
likert,sedangkan 
peneliti 
menggunakan 
wawancara 
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2.6 Defenisi Konsep. 

1. Pelayanan public menurut Sinambela (2008:5) adalah sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. 

2. Pelayanan kesehatan menurut Azwar adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan , mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, 

keluarga, kelompok dan masyarakat . 

3. Kualitas pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan public yang mampu memenuhi harapan, 

keinginan, dan kebutuhan serta kemampuan memberikan kepuasan kepada 

masyarakat luas. 

4. Menurut Endang Surtati agar pelayanan public ini dapat dilakukan secara 

Prima  tentu ada beberapa prinsip yang menjadi acuan antara lain : 

a) Mengutamakan pelanggan yaitu dilakukan denagn memberikan 

suatu kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan, 

b) Sistem yang efektif yaitu pelanggan yang berlangsung dengan 

tertib dan lancar dimata pelanggan 
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c) Melayani dengan hati nurani yaitu bahwa dalam melayani 

pelanggan sikap dan prilaku petugas haruslah baik, artinya bahwa 

meskipun sarana dan parasarana pelayanan sangat baik 

2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional menurut Singarimbun merupakan unsur yang 

memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan 

pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk 

dianalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2: Konsep Operasional Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat Dipuskesmas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir 

 
Defenisi 
Konsep 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Prinsip- Prinsip 
Pelayanan 
Prima 
(Endang 
Surtati) 

Analisis 
Pelaksanaan 
Prinsip 
Pelayanan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Kecamatan 
Batu Hampar 
Kabupaten 
Rokan Hilir 

1.Mengutamakan 
Pelanggan (Pasien) 

a.Prosedur 
Pelayanan 
Pendaftaran 

b.Surat Rujuk 
c.Unit Gawat 

Darurat 
 

2.SistemYang 
Efektif 

a.Kemampuan 
Petugas 

b.Keadilan Petugas  
c.Biaya Pelayanan 

3.Melayani dengan  
hati Nurani 

a.Ramah Dan Sopan 
b.Pelayanan Tidak  
   Pilih-Pilih 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagimana teori 

hubungan dengan berbagai factor yang didefenisikan sebagai masalah penting 

(Sugiono,2011).Kerangka berpikir merupakan alat berpikir peneliti dalam 

melakukan penelitian sesbagai berik 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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Pelaksanaan Prinsip  Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat Dipuskesmas 
Kecamatan Batu Hampar Kabupaten 
Rokan Hilir 
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pelanggan (pasien) 

 Sistem pelayanan 
yang efektif 

 Melayani dengan 
hati nurani 

 

Memberikan kepuasan kepada 
masyarakat 

 

Bagaimana Pelaksanaan 
prinsip pelayanan kesehatan 
masyarakat dipuskesmas 
kecamatan batu hampar 
batu hampar 

Hambatan-hambatan 
Pelaksanaan Prinsip pelayanan 
kesehatan dipuskesmas 
kecamatan batu hampar 


