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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diartikan, pemberian pelayanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah diterapkan. Menurut 

Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh 

publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah 

(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam 

hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan 

yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan 

kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 

Adapun tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima 

yang tercermin dari : 
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a. Transparan, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

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

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

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

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

dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.   

Standar pelayanan publik menurut UU No. 25 tahun 2009 dalam pasal 

1 ayat 7 disebut bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau dan terukur. 
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Jika suatu instansi belum mempunyai standar pelayanan, maka 

pelayanan disebut prima jika mampu memuaskan pelanggan atau harapan 

pelanggan. Instansi yang belum memiliki standar perlu menyusun standar 

pelayanan sesuai tugas dan fungsinya agar tingkat keprimaan pelayanan dapat 

diukur. Kepuasan masyarakat ini merupakan salah satu ukuran berkualitas 

atau tidaknya pelayanan publik yang diberikan oleh aparat birokrasi 

pemerintah. Bersandarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini, 

seharusnya pelayanan publik yang diberikan (pelayanan prima) oleh birokrasi 

pemerintah memiliki ciri sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan strategis 

melalui keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 

Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 (Menpan, 2003:2) tentang pedoman Umum 

penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, 

kepastian waktu, akurasi,keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan 

prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta 

kenyamanan. 

Zeitthmal Berry, dan prasasuraman ada lima indikator yang terdapat 

dalam analisis kualitas pelayanan kesehatan.  

a. Tangible : kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

b. Reliability : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan 

yang terpercaya. 
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c. Responsiveness : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan 

konsumen. 

d. Assurance (jaminan) : kemampuan dan keramahan serta kesopanan 

pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 

e. Empaty : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa sebuah 

pelayanan publik adalah suatu rangkaian keinginan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, yang 

dilaksanankan oleh pemerintah yang sesuai dengan undang-undang baik 

pelayanan berupa barang/jasa atau pelayanan administrasi dan juga 

berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

 

2.2 Pelayanan 

Pelayananan pelanggan merupakan pemberian kepada konsumen 

untuk mencapai kepuasan. Pelayanan pelanggan meliputi aktivitas untuk 

memberikan kegunaan waktu dan tempat termasuk pelayanan pratransaksi, 

saat transaksi dan setelah transaksi. Pelayanan ini merupakan salah satu faktor 

menentukan keberhasilan usaha khusus jasa. 

Kualitas pelayanan adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa 

merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. (J.Supranto.2006:226) 

Terdapat lima faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan 

jasa,kelima faktor dominan tersebut diantaranya yaitu: (Tjiptono, 2011:59)  
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1. Berwujud (tangibles), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi yang baik.  

2. Empati (empathy), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih 

peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya 

karyawan harus mencoba menempati diri sebagai pelanggan. Jika 

pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar terjaga 

hubungan harmonis, dengan menunjukan rasa peduli yang tulus. Dengan 

cara perhatian yang diberikan pegawai dalam melayani dan memberikan 

tanggapan  atas keluhan para konsumen. 

3. Cepat tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu pelanggan jasa dengan cepat serta mendengar 

dan mengatasi keluhan konsumen. Dengan cara keinginan para pegawai 

dalam membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap, 

kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan benar, kesigapan 

para pegawai untuk rumah pada setiap konsumen, kesigapan para pegawai 

untuk bekerja sama dengan konsumen.  

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. Contoh dalam hal 

ini antara lain, kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik, kemampuan pegawai dalam menangani kebutuhan konsumen 

dengan cepat dan benar, kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang baik sesuai dengan harapan konsumen.  
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1. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada  konsumen. Contoh hal ini antara lain, pengetahuan 

dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugasnya, pegawai dapat 

diandalkan, pegawai dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen, 

pegawai memiliki keahlian teknis.   

 Sesuai dengan Kemenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 

Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan Sebagai 

Berikut :  

Standar pelayanan minimal rumah sakit dalam pedoman ini meliputi 

jenis–jenis pelayanan indikotor dan standar pencapaian kinerja pelayanan 

rumah sakit. 

Jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh 

rumah sakit meliputi : 

a. Pelayanan gawat darurat; 

b. Pelayanan rawat jalan; 

c. Pelayanan rawat inap; 

d. Pelayanan bedah; 

e. Pelayanan persalinan dan pernatologi; 

f. Pelayanan intensif; 

g. Pelayanan radiologi; 

h. Pelayanan raboratium patologi klinik; 

i. Pelayanan rehabilitasi medik; 
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j. Pelayanan farmasi; 

k. Pelayanan gizi; 

l. Pelayanan transfusi darah; 

m. Pelayanan keluarga miskin; 

n. Pelayanan rekam medis; 

o. Pengelolaan limbah; 

p. Pelayanan administrasi manajemen; 

q. Pelayanan ambulans/kereta jenazah; 

r. Pelayanan pemulasaraan jenazah; 

s. Pelayanan londri; 

t. Pelayanan pemeliharaan saranan rumah sakit; 

u. Pencagah pengendalian infeksi; 

Standar pelayanan minimal rumah sakit pada hakekatnya merupakan 

jenis–jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh 

pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten kota/kota dengan 

standar kinerja yang ditetapkan. Dengan disusunnya standar pelayanan 

minimal rumah sakit diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan 

Standar Minimal Rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini 

dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur yang terkait dalam 

melaksanakan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan setiap jenis 

pelayanan. 

Standar pelayanan berbentuk suatu dokumentasi rincian teknis dari 

sebuah pelayanan. Biasanya rincian mencakup persyaratan visi, misi, 
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prosedur, denah alur pelanggan atau pasien, ketentuan tarif, persyaratan 

pelayanan, klasifikasi pelanggan, jenis layanan, jaminan mutu, dan janji 

pelayanan pernyataan yang dapat dipahami mengenai spesifikasi layanan 

yang pasti akan diperoleh oleh para pelanggannya.Selain standar pelayanan 

sebagai ukuran prima atau tidaknya sebuah pelayanan publik, mutu pelayanan 

juga merupakan hal yang dapat menentukan sebuah pelayanan untuk dapat 

dikatakan prima. Secara lingkungan harapan pihak yang memenuhi atau 

melebihi menginginkanya. 

Rumah sakit sebagai organisasi yang melaksanakan pelayanan publik 

dalam bidang kesehatan dirumah sakit harus memenuhi harapan 

pelanggan/pasien dan merebut kepercayaan publik. Dalam melaksanakan 

kegiatan di RSJ Tampan Pekanbaru Berdasarkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang meliputi : 

a. Instalasi gawat darurat; 

b. Instalasi rawat jalan; 

c. Instalasi rawat inap; 

d. Instalasi penunjang; 

e. Instalasi rehabilitasi jiwa; 

f. Instalasi rehabilitasi napza; 

g. Instalasi IPSP RS; 

h. Instalasi pengolahan limbah,kesling dan taman; 

i. Instalasi PKRS; 
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Pelayanan yang baik atau prima adalah pelayanan yang cepat, tepat 

dan terbuka. Pelayanan cepat adalah pelayanan yang bila mana didalam 

pelaksanaan pelayanan, misalnya didalam pengaduan pasien terkait konsultasi 

juga pengaduan lain yang masih berhubungan dengan pelayanan, maka 

pelanggan harus mendapatkan pelayanan sesuai yang dijanjikannya oleh 

rumah sakit. Adanya tugas bidang pelayanan dapat membantu memperlancar 

jalannya proses pelayanan, adapun tugas yang ada pada bidang pelayanan 

yang terdiri dari sub bidang pelayanan medik, sub bidang penunjang medik. 

Tugas pokok bidang pelayanan kemedikan yang meliputi pelayanan medik 

dan penunjang medik.  

Fungsi bidang pelayanan adalah penetapan penyusunan rencana dan 

program kerja di bidang pelayanan kemedikan, penyelenggaraaan 

pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kemedikan yang meliputi pelayanan 

medik dan penunjang medik, pengkoordinasian dan perencanaan teknis 

dibidang pelayanan kemedikan, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan 

tugas pelayanan kemedikan, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya, pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan 

dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan 

kemedikan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Sub bidang pelayanan medik mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

medik. Dalam menyelenggarakan tugas sub bidang pelayanan medik 

berfungsi penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan 
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pelayanan medik, pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap standar 

pelayanan medik, pengkoordinasian kegiatan penjagaan mutu pelayanan 

medik, pengkoordinasian kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan tenaga medik baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun 

diskusi yang diselenggarakan di dalam atau luar Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Pekanbaru, pengkoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan 

medik, penyusunan kebutuhan sarana medik dan pengadaan peralatan medik, 

pengumpulan dan pengolahan data peralatan medik  sebagai bahan rencana 

pengadaan peralatan medik serta penyusunan laporan, penganalisaan 

kebutuhan tenaga medik  berdasarkan kebutuhan perkembangan pelayanan, 

sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pemantauan dan 

evaluasi kegiatan pelayanan medik, pengkoordinasian penyusunan prosedur 

tetap tentang pendayagunaan saranan atau peralatan medik, pelaksanaan tugas 

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, pelaksanaan 

koordinasi pelayanan medik dengan sub unit kerja lain di Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Pekanbaru, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Suatu pelayanan dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat 

berikut  

1. Tersedia (available) dan berkesinambungan (continuous). Artinya semua 

jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit 

ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat adalah pada setiap 

saat yang dibutuhkan. 
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2. Dapat diterima (acceptable) dan bersifat wajar (appropriate). Artinya 

pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan 

kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan 

adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat, dan 

bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. 

3. Mudah dicapai (accessible). Ketercapaian yang dimaksudkan disini 

terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian, untuk mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana 

kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu 

terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan itu tidak ditemukan di daerah 

perdesaan bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 

4. Mudah dijangkau (affordable). Keterjangkauan yang dimaksud adalah 

terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang 

seperti ini, harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai 

dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 

 Pelayanan tepat adalah pelayanan yang diberikan tepat janji, misalnya 

terpenuhnya  keluhan pasien serta sesuai dengan apa yang dijanjikan. 

Pelayanan terbuka yaitu pelayanan yang diberikan secara jujur dan tidak 

pilih kasih, misalnya keinginan pasien untuk mengetahui semua syarat 

dan ketentuan menjadi pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru serta 

hak dan kewajiban.  
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2.3 Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan (Tjiptono,2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen 

(Tjiptono, 2007).  

Kualitas pelayanan sangatlah sulit didefinisikan dengan tepat, akan 

tetapi umumnya kualitas dapat dirinci. Konsep kualitas sering  dianggap 

sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas 

kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Nilai yang diberikan pelanggan 

sangat kuat didasari oleh faktor kualitas jasa, dimana kualitas jasa adalah 

sejauh mana produk (jasa) memenuhi spesifikasi – spesifikasinya. 

Menurut Goest dan Davis dalam Sugiarto (2002) kualitas adalah 

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

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas dan mutu dalam 

industri pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai dengan 

ukuran yang berlaku ditempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya 

setidaknya sama dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen. 

Menurut Wyckof dan Lovelock dalam Sugiarto (2002) kualitas adalah 

tingkah keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain 

ada faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu expected service dan 
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perceived service. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service  

)sesuai yang diharapkan, kualitas tersebut akan dianggap baik dan 

memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui yang diharapkan, kualitas 

pelayanan tersebut dipandang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah dari pada yang diharapkan kualitas pelayanan tersebut dianggap 

buruk. Jadi baik buruknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam pemenuhi harapan pelanggan secara konsisten.  

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau 

peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang 

diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui 

harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan 

berkualitas. Sebaliknya jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

Pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan 

komprehensif yang dikenal dengan konsep pelayanan prima. Para pelayanan 

hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang 

terdapat dalam agenda prilaku pelayanan prima sektor publik. Variable yang 

dimaksud adalah : 

a. Pemerintah yang bertugas melayani  

b. Masyarakat yang melayani pemerintah  
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c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik 

d. Peralatan atau saranan pelayanan yang canggih 

e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan  

f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

pelayanan masyarakat  

g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat 

h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat  

Variable pelayanan prima disektor publik seperti diatas dapat 

diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi 

tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayan dituntut untuk mengetahui dengan 

pasti siapa pelangarnya. Bahkan kepuasan pelanganlah yang dapt dijadikan 

barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayana.  

Dalam menghadapi persaingan antar rumah sakit (perusahaan) yang 

semakin ketat maka rumah sakit bersaing untuk memikat agar para 

pelangannya tatap loyal dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan rumah 

sakit yang diberikan. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian 

penting adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Kualitas 

layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta 

ketepatan penyampainnya untuk mengimbangi harapan pelangan. Ada dua 

faktor yang mempengaruhui kualitas jasa, yaitu expected service dan 

perceivet service. Kualitas haris dimulai dari kebutuhan pelangan dan berpikir 

pada persepsi pelangan. Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukanlah 
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berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa melainkan 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa 

citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

pelanggan. Persepsi pelangan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu jasa.  

Menurut Tijiptono 2001:42 menyatakan ada lima dimensi kualitas 

pelayanan. Kelima dimensi pokok tersebut meliputi: 

a. Keandalan (reliability), kemampuan rumah sakit memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan  secara akurat dan terpecaya. 

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelangan yang berarti ketepatan 

waktu, layanan yang sama untuk semua pasien tanpa kesalahan, sikap 

yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. 

b. Daya tanggap (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu 

tanpa ada alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam 

kualitas pelayanan.  

c. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kesopan santuna dan 

kemampuan para pegawai rumah sakit menumbuhkan rasa percaya para 

pasien. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi 

(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). 
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d. Bukti langsung (tangibles), yaitu kemampuan rumah sakit menunjukan 

eksistensisnya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang dapat dihandalkan keadaan 

lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik contoh 

gedung, gudang, perlengkapan dan teknologi kedokteran yang 

digunakan serta penampilan pegawainya.  

e. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelangan dengan 

berupaya memahami keinginan pasien. Dimana suatu perusahaan 

maupun rumah sakit diharapkan memiliki pengetahuan dan pengertian 

tentang pelangan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi pasien.  

Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, 

produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasaan pada konsumen itu 

sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa prilaku tersebut dapat terjadi pada 

saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan 

yang bertaraf akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian uang 

yang lebih sering. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, 
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orang yang berbeda akan mengartikan secara berlainan tetapi dari beberapa 

definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya 

cara penyampaian saja biasanya terdapat pada elemen pada sebagai berikut: 

a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melibihkan harapan pelanggan  

b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan  

c. Kualitas merupakan komisi yang selalu berubah. 

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. 

Pelayanan dalam hal ini di artikan sebagai jasa yang disampaikan oleh 

pemilik jasa berupa pemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan 

keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan 

pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui 

dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang 

nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayan yang sesungguhnya 

mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu 

perusahaan. Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh 

melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan jual, kekal abadi melampaui 

masa kepemilikan produk. 

 

2.4 Pelayanan Kesehatan  

 Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan 

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

memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.  

Menurut pendapat Hondgetts dan Cascio dalam buku Wahid Iqbal 

Mubarok dan Nurul Chayatin (2009:140-144) ada dua jenis pelayanan 

kesehatan. 

1. Pelayanan kesehatan masyarakat  

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan 

masyarakat ( public healt services) ditandai dengan cara pengorganisasian 

yang semestinya secara bersama- sama dalam satu organisasi. Tujuan 

utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan 

masyarakat. 

2. Pelayanan kedokteran  

 Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan 

kedokteran (medical services) ditandai dengan pengorganisasian yang 

dapat bersifat sendiri (solo practice) atau bersama-sama dalam suatu 

organisasi, tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan 

memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan 

keluarga.   

 Pada bidang kesehatan pelayanan prima memiliki prinsip sebagai berikut : 

1) Mengutamakan pelanggan  

Prosedur pelayanan disusun demi kemudahan dan kenyamanan 

pelanggan bahkan untuk memperlancar pekerjaan kita sendiri. Jika 
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pelayanan kita memiliki pelanggan eksternal dan internal, maka harus 

ada prosedur yang  berbeda dan terpisah untuk keduanya. Jika 

pelayanan itu juga memiliki pelanggan tak langsung, maka harus 

disiapkan jenis-jenis layanan yang sesuai untuk keduannya dan 

utamakan pelanggan tak langsung.  

2) Sistem efektif  

Proses pelayanan perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang nyata (hard 

system), yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai 

unit dalam organisasi. Perpaduan tersebut harus terlihat sebagai 

sebuah proses pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan lancar 

dimata para pelanggan. 

3) Melayani dengan hati nurani (soft system) 

Dalam transaksi tatap muka dengan pelanggan, yang di utamakan 

keaslian sikap  perilaku dengan hati nurani, perilaku yang dibuat-buat 

sangat mudah dikenali pelanggan dan memperburuk citra pribadi 

pelayani. Keaslian perilaku hanya dapat muncul pada pribadi yang 

sudah matang. 

4) Perbaikan berkelanjutan. 

Pelanggan pada dasarnya juga belajar mengenali kebutuhan dirinya 

dari proses pelayanan. Semakin baik mutu pelayanan akan 

menghasilkan pelanggan yang semakin sulit untuk dipuaskan, karena 

tuntutannya juga semakin tinggi, kebutuhannya juga semakin luas dan 
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beragam, maka sebagai pemberi jasa harus mengadakan perbaikan 

terus-menerus.  

5) Memberdayakan pelanggan  

Menawarkan jenis-jenis pelayanan yang dapat digunakan sebagai 

sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan untuk 

menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari.  

Adapun stratifikasi pelayanan kesehatan menurut Notoadmodjo 

(2009:101) dapat dikelompokkan tiga macam yakni : 

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care). 

 Pelayanan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan 

dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau 

promosi kesehatan. Oleh karena jumlah kelompok ini didalam suatu 

populasi sangat besar (lebih kurang 80%), pelayanan yang diperlukan oleh 

kelompok ini bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health services), 

atau juga merupakan pelayanan kesehatan primer atau utama (primary 

health care). Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah puskesmas, 

puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan balkesmas.  

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health service). 

 Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan oleh kelompok 

masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat 

ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya 

Rumah Sakit tipe C dan D, dan memerlukan ketersediaan tenaga-tenaga 

spesialis. 



31 

 

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services).  

 Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh masyarakat atau pasien 

yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. 

Pelayanan sudah komplek, dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. 

Contoh di Indonesia Rumah Sakit tipe A dan B.  

 Dalam suatu sistem kesehatan, ketiga strata atau jenis pelayanan 

tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, namun berada dalam suatu sistem, dan 

saling berhubungan. 

Pelayanan kesehatan menurut Bustami (2011:16) sangat dipengaruhi 

oleh kualitas oleh sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat 

kesehatan, serta proses pemberian pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan 

mutu faktor – faktor tersebut termasuk sumber daya manusia dan 

profesionalisme diperbolehkan agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

pemerataan pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

Menurut Azrul Azwar dalam Bustami (2011:16) pelayanan 

kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan 

terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik 

dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien, efektif dalam 

keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakan 

secara aman dan memuskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang 

baik. 
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Dari batasan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan kesehatan kesesuaian pelayanan kesehatan dengan standar profesi 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik, sehingga semua 

kebutuhan pelanggan dan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang 

optimal dapat tercapai.  

Pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit atau institusi 

kesehatan lain, merupakan suatu system yang terdiri dari berbagai komponen 

yang saling terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi antar satu dengan 

lainnya. Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit adalah 

produk terakhir dari interaksi dan ketergantungan yang rumit antara berbagai 

komponen atau aspek pelayanan. Dona bedian dalam Bustami                    

(2011:17 )mengemukakan bahwa komponen pelayanan tersebut dapat terdiri 

dari masukan (input, disebut juga structure), proses, dan hasil (outcome).  

 

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan 

Kualitas pelayanan memegang peranan penting dalam industri jasa. 

Pelanggan dalam hal ini pasien akan merasa puas jika mereka mamperoleh 

pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Mutu pelayanan 

kesehatan yang dapat menimbulkan tingkat kepuasan pasien dapat bersumber 

dari faktor yang relative sefesifik, seperti pelayanan rumah sakit, petugas 

kesehatan, atau pelayanan pendukung (Woodside, 1989). Prioritas 

peningkatan kepuasan pasien adalah memperbaiki kualitas pelayanan dengan 

mendistribusikan pelayanan adil, pelayanan yang ramah dan sopan, 
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kebersihan, kerapian, kenyamanan dan keamanan ruangan serta kelengkapan, 

kesiapan dan kebersihan peralatan medis non medis (Marajabessy, 2008). 

1. Komunikasi, yaitu tata cara informasi yang diberikan pihak penyedia jasa 

dan keluhan-keluhan dari pasien. Bagaimana keluhan-keluhan dari pasien 

dengan cepat diterima oleh penyedia jasa terutama perawat dalam 

memberikan bantuan terhadap keluhan pasien. Misalnya adanya tombol 

panggilan dalam ruangan rawat inap, adanya ruangan informasi yang 

memadai terhadap informasi yang akan dibutuhkan pemakai jasa rumah 

sakit seperti keluarga pasien maupun orang yang berkunjung ke rumah 

sakit, akan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor kepuasan pasien 

adalah : kualitas jasa, harga, emosional, kinerja, estetika, karakteristik 

produk, pelayanan, lokasi, fasilitas komunikasi, suasana dan desain visual. 

2. Meningkatkan biaya pelayanan kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas pelayanan. Yang dimaksud mempengaruhi kualitas pelayanan 

adalah dengan adanya biaya, maka fasilitas pelayanan kesehatan dapat 

lebih lengkap seperti, peralatan medis, dan ruang pelayanan. 

3. Dukungan dari lingkungan sekitar : 

 Masyarakat 

 Pemerintah 

 Penunjang pelayanan kesehatan lainnya 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak lengkap apabila kita 

tidak didukung oleh suatu lembaga yang menaungi perawat apabila 

terjadi suatu hal yang tidak di inginkan. Untuk memotivasi seorang 
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perawat, selain kesadaran dari orang itu sendiri, pada orang lain 

yang memberi motivasi karena dengan kehadiran orang lain akan 

semakin meningkatkan motivasi dalam diri perawat. 

4. Menyadarkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kualitas pelayanan 

kesehatan dengan baik tanpa memandang serata sosial. Walaupun orang 

itu kaya, miskin kita sebagai perawat tidak membeda-bedakan, yang 

membuat pelayanan berbeda adalah seberapa parah penyakit yang diderita 

pasien, dalam hal ini kita sebagai perawat harus mampu mengutamakan 

mana yang lebih harus diutamakan. 

5. Semakin meningkatnya standar pelayanan kesehatan. Dunia kesehatan 

semakin hari semakin meningkat, tidak di pungkiri pelayanan kesehatan 

pun dituntut untuk lebih memberikan pelayanan yang semakin bermutu. 

Misalnya: hak-hak pasien dalam mendapat pelayanan, cepat, dan tanggap. 

6. Pelayanan perawatan adalah kebutuhan konsumen. Missal : pasien datang 

kerumah sakit atau pelayanan kesehatan mereka datang sebagai konsumen 

maka kita harus melayani mereka dengan baik. 

7. Semakin hari jaman semakin dihadapkan dengan pengaruh budaya yang 

mempengaruhi cuaca,iklim dan kondisi sekitar yang tidak menentu dan hal 

tersebut semakin menambah kebutuhab kponsumen akan pelayanan 

perawatan. 

8. Keperawatan sebagai profesi 

a. Suatu profesi memiliki cabang pengetahuan yang termasuk 

keterampilan, kemampuan, dan norma-norma. 
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b. Profesi sebagai keseluruhan memiliki kode etik dalam praktiknya. 

c. Profesi harus mampu menciptakan perawat professional yang 

berpendidikan. 

9. Adanya standar praktik. Untuk menilai kualitas pelayanan keperawatan 

diperlukan standar praktik yang merupakan pedoman bagi perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan yang diwujudkan dalam bentuk proses 

keperawatan baik dari pengkajian sampai evaluasi serta pendokumentasian 

asuhan keperawatan.  

10. Asuhan keperawatan dengan  pendokumentasian yang benar. Supaya 

keperawatan berkualitas maka perawat diharapkan bisa menerapkan 

asuhan keperawatan dengan pendokumentasian yang benar. Namun sering 

kali perawat belum maksimal dalam melaksanakan dokumentasi. 

Kelancaran pelaksanaan dokumentasi asuhan perawatan ditentukan oleh 

kepatuhan perawat dikarenakan asuhan keperawatan merupakan tugas 

perawat sebagai tenaga professional yang bekerja di rumah sakit selama 24 

jam secara terus menerus yang dibagi dalam 3 shift, yaitu pagi, sore dan 

malam. Dengan porsi waktu yang cukup lama kontak dengan klien, makan 

perawat mempunyai andil yang cukup besar dalam melakukan asuhan 

keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan.  

11. Kepatuhan perawat adalah pelaku perawat sebagai seorang yang 

professional terhadap suatu anjuran, prosedur atau peraturan yang harus 

dilakukan atau di taati. Kepatuhan perawat dalam pendokumentasian 

asuhan keperawatan diartikan sebagai ketaatan untuk melaksanakan 
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pendokumentasian asuhan perawatan sesuai prosedur tetap  (protap) yang 

telah ditetapkan karena kesalahan sekecil apapun yang dilakukan seorang 

perawat akan berdampak terhadap citra keperawatan secara keseluruhan 

dan akan dimintai pertanggungjawaban dan tanggung gugat oleh 

konsumen.   

  

2.6 Pelayanan Rumah Sakit  

 Dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berdasarkan 

jenis pelayanan, rumah sakit dapat digolongkan menjadi : 

1. Rumah Sakit Umum 

 Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan sub spesialistik. Rumah 

sakit umum memberikan pelayanan kepada berbagai penderita dengan 

berbagai jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk 

berbagai kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatric, 

psikiatrik, ibu hamil dan sebagainya. 

2. Rumah Sakit Khusus  

 Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi primer 

memberi diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai 

kondisi medic khusus, baik bedah maupun non bedah, misalnya : Rumah 

Sakit Ginjal, Rumah Sakit Kista, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit 

Bersalin dan Anak, dan lain-lain.  
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Berdasarkan pengelolaannya, Rumah Sakit dibagi atas : 

1. Rumah Sakit Publik 

 Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit umum milik pemerintah, baik 

pusat maupun daerah, departemen pertahanan dan keamanan, maupun 

Badan Usaha Milik Negara. Rumah Sakit umum pemerintah dapat 

dibedakan berdasarkan unsur pelayanan ketenagaan, fisik, dan peralatan 

menjadi empat kelas yaitu kelas A,B,C dan D. 

2. Rumah Sakit Umum Swasta  

1) Rumah Sakit Umum Pratama, yaitu rumah sakit umum swasta yang 

memberikan pelayanan medik bersifat umum, serta dengan rumah sakit 

pemerintah kelas D. 

2) Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu rumah sakit umum swasta 

yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik 

dalam empat cabang, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C. 

3) Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu rumah sakit umum swasta 

yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialistik dan sub 

spesialistik, serta dengan rumah sakit pemerintah kelas B. 

Berdasarkan fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidur, terdiri dari : 

1. Rumah Sakit Kelas A, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dan sub 

spesialistik luas, dengan kapasitas lebih dari 1000 tempat tidur. 

2. Rumah Sakit Kelas B, dibagi menjadi : 
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a. Rumah Sakit Kelas B, yaitu rumah sakit yang melaksanakan 

pelayanan medic minimal sebelas spesialistik dan belum memiliki 

sub spesialistik luas dengan kapasitas 300-500 tempat tidur. 

b. Rumah Sakit B2 yaitu rumah sakit yang melaksanakan pelayanan 

medik spesialistik terbatas dengan kapasitas 500-1000 tempat 

tidur. 

3. Rumah Sakit Kelas C, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik dasar, yaitu penyakit dalam, bedah, 

kebidananatau kandungan, dengan kapasitas 100-500. 

4. Rumah Sakit Kelas D, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik dasar, dengan kapasitas kurang dari100. 

  Menurut sabarguna (2009 : 43)sejak awal rumah sakit merupakan 

pelayanan yang komplek yang mempunyai ciri pokok sebagai berikut : 

1. Sangat terkait dengan professional dokter 

2. Pasien relatife tidak mengerti apa yang terjadi dan perlu dilakukan. 

Spesifikasi ini terkait dengan hal – hal lain yang secara spesifik pada 

bidang keilmuan dan hukum. Pelayanan rumah sakit yang pokok antara lain, 

seperti dibawah ini yang dikelompokkan atas dasar : 

1. Sifat pelayanan  

2. Keterkaitan pelayanan  

3. Kerumitan yang ada dirumah sakit 

 Menurut Sabarguna (2008 : 7) penerapan penilaian kinerja di 

rumah sakit yang berbasis Balance Score Card dapat dilaksanakan beberapa 
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indicator perspektif dapat disesuaikan dengan kinerja yang terkait langsung 

dengan pelayanan rumah sakit. Penggunaan seluruh indikator terasa 

memberatkan dan memakan waktu lama sehingga akhirnya tidak secara utuh 

dapat dikerjakan,yang penting diperhatikan adanya indikator sebagai ukuran 

strategik.   

2.7 Pandangan Islam tentang Pelayanan 

Dalam konsep islam,  Amana, Jujur, sangat diutamakan demi 

terciptanya kepercayaan antara pengikut pada pemimpin, dan pelayan yang 

kususnya ditakuti terjadinya “suap” dalam suatu urusan antara yang  

mengurus dengan yang diurus. Dinegara ini, juga terdapat hal-hal seperti itu 

misalnya seorang pemimpin yang akan membuat mudah urusan dengan hanya 

membayar uang suap, padahal dalam pandangan islam pemberi suap dan 

penerima suap sama-sama terlebih dosa dan mendapat ganjaran dari Allah 

SWT, Yakni seperti hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :” orang yang 

bersubhad (saling bantu membuat dalam berbuat kejahatan) keduanya akan 

mendapat dosa”. 

Islam hanya akan menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara 

yang halal yaitu dengan tidak adanya penindasan, penipuan serta 

mengutamakan harta yang halal hendaknya dimiliki oleh orang-orang saleh 

yang mau memberikan hartanya kepada orang fakir dan untuk  perjuangan 

agar terciptanya keadilan social dikalangan umat islam.  



40 

 

Allah SWT juga menunjukkan kebenaran atas amanah dan pelayanan 

pemerintah dalam firmanya dalam ayat lain, yakni Q.S An-Nisa ayat 58 dan 

59 yang arti dan tafsirnya sebagai berikut : 

Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 58-59 

Ayat ke 58 

                               

                      

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kam) apabila 

menetapkan hokum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. (4:58) 

  

Berbeda dengan gambaran sejumlah masyarakat yang memandang 

agama sebagai perkara individu dan hubungan antara dirinya dan pencipta, 

agama samawi, khususnya islam, ajarannya diperuntukan bagi individu dan 

sosial. Islam bahkan melihat iman dan agama memiliki kelaziman untuk 

memelihara keadilan dan amanah dalam masyarakat. 

Dalam beberapa riwayat disebutkan, “ jangan kalian melihat lamanya 

ruku dan sujud seseorang, tetapi lihatlah kejujuran dan amanahnya. Karena 

khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. 

Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. 

Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan social dikategorikan sebagai 

amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan 

menyerahkannya kepada orang yang saleh dan layak. Bahkan kunci 
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kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan 

profesional. Sebaliknya,  sumber dari kesulitan adalah para pemimpin yang 

tidak saleh dan korup.  

Amanah yang ada dipundak manusia ada tiga. Pertama, antara manusia 

dan tuhan. Artinya, memelihara hukum dan batas ilahi sendiri merupakan 

amanah yang ada dipundak manusia. Kedua, antara manusia dengan manusia. 

Seseorang yang diberikan amanah harus mengembalikannya kepada sang 

pemilik tanpa ditambah dan dikurangi. Ketiga, amanah yang ada pada diri 

manusia itu sendiri seperti usia, kekuasaan, dan kemampuan jasmani dan 

mental. Dari sisi Agama, semua itu adalah amanah Tuhan yang ada ditangan 

kita. Bahkan kita manusia bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya 

mengemban amanah. Anggota badan kita harus dimanfaatkan dengan baik 

dan dijalan keridhoan Tuhan. 

Dari ayat tadi terdapat lima pelajaran yang dapat dipetik : 

1. Setiap amanah memiliki pemiliknya yang harus diserahkan kepadanya. 

Penyerahan sosial seperti pemerintah dan pengadilan kepada orang-orang 

yang bukan ahlinya adalah tidak sejalan dengan imannya. 

2. Amanah harus diserahkan kepada pemiliknya, baik ia itu kafir ataupun 

musrik. Dalam menunaikan amanah kemukminan si pemilik tidaklah di 

syaratkan. 

3. Bukan hanya Hakim yang harus adil, tapi semua orang mukmin haruslah 

memiliki keadilan dalam segala bentuk pananganan masalah keluarga dan 

sosial. 
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4. Dalam memelihara amanah dan menjaga keadilan, haruslah kita tahu 

bahwa Tuhan sebagai pengawas. Karena dia Maha Mendengar dan 

Melihat  

5. Manusia memerlukan nasihat dan penasehat yang terbaik adalah Tuhan 

yang Maha Esa. 

Ayat ke 59  

                               

                            

          

Artinya: Hai orang- orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul (Nya), 

dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tenteang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an)  dan 

Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utsms (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. (4: 59) 

 

Dalam ayat sebelumnya telah disebut bahwa dianjurkan menyerakan 

urusan pemerintahan dan keadilan kepada orang yang layak dan adil. Ayat ini 

mengatakan kepada kaum mukmin, selain taat kepada tuhan dan rasunya, 

maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan 

itu merupakan kelaziman iman kepada tuhan dan hari kiamat. 

Dalam riwayat sejarah disebutkan, bahwa rasullah SAW ketika 

berangkat keperang Tabuk beliau melantik  Imam Ali As sebagai pengganti 

nya di Madinah. Beliau berkata, “ wahai Ali! Engkau disisiku, seperti Harun 

untuk Musa.” Selanjutnya ayat ini turun dan masyarakat diperintah untuk 

menaatinya. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya penelitian ini sudah diteliti sebelunnya adalah yang 

dilakukan. 

a. Yulia Hikmah universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 2016 

judul :analisi pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) indrasari 

rengat kabupaten Indragiri hulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah indrasari 

rengat kabupaten Indragiri hulu sudah cukup baik. 

b. Depna kreszafianti universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 

2016 judul : analisis pelayanan kesehatan bagi pengguna kartu BPJS 

kesehatan pada rumah sakit umum daerah bangkinang .Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum 

daerah bangkinang cukup memuskan. 

c. Yulianis dasmawati universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 

2016  judul : analisis kualitas pelayanan kesehatan bagi pemilik kartu 

badan penyelenggaraan jaminan social (BPJS) dirumah sakit umum daerah 

(RSUD) arifin ahmad. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa jumlah pasein yang menggunakan kartu BPJS berjumlah sangat 

banyak dan tenaga kerja di rumah sakit belumlah dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal dengan ban yaknya jumlah pasien perbulan dan 

pertahun. 

d. Siti Kusmiati.2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

 Konsumen(Studi Pada Koperasi”Kopi Maniez” Pondok Pesantren  Nurul 
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Ummah Putri Yokyakarta). Universitas Islam Negeri Sunan 

 Kalijaga Yokyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  

 bahwa kualitas pelayanan tidak baik dikarenakan karyawan di koperasi 

 “ kopi maniez”. Tidak mendapatkan gaji atau upah dan koperasi juga 

 tidak menggunakan peralatan canggih seperti computer. maka dari itu 

 karyawan melayani konsumen dengan sesuka hati karyawannya  sendiri. 

 

2.9 Konsep Operasional  

Adapun konsep operasional yang peneliti gunakan yaitu dapat dilihat 

tabel di bawah ini : 

Konsep  

Teori 
Indikator Sub Indikator 

Skala 

pengukuran  

Teori  

Pelayanan 

(Tjiptono: 

2011, 59) 

Tangibles  Yaitu berupa penampilan 

fisik, peralatan dan 

berbagai materi 

komunikasi yang baik. 

 

a. Baik  

b. Cukup baik 

c. Tidak baik  

Empati  Perhatian yang diberikan 

pegawai dalam melayani 

dan memberikan 

tanggapan atas keluhan 

para konsumen. 

Resposiveness  Para pegawai dalam 

membantu dan 

memberikan pelayanan 

dengan cepat dan benar, 

kesigapan para pegawai 

ramah pada setiap 

konsumen, kesigapan 

para pegawai untuk 

bekerja sama dengan 

konsumen.  
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Reliability Kemampuan untuk 

memberikan jasa sesuai 

yang dijanjikan, 

terpercaya dan akurat, 

serta konsisten. 

Assurance Kemampuan karyawan 

untuk menimbulkan 

keyakinan dan 

kepercayaan terhadap 

janji yang telah 

dikemukakan kepada 

konsumen. 

 

Sumber :Tjiptono, 2011: 59 

 

2.10  Defenisi Konsep 

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Pelayanan adalah segala bentuk perbuatan dalam bentuk barang / jasa  

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kepuasan 

dan mendapatkan kualitas dari pelayanan yang telah dilaksanakan. 

b. Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan dan kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

c. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini 

di artikan sebagai jasa yang disampaikan oleh pemilik jasa berupa 

pemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramahtamahan 

yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan 

untuk kepuasan konsumen. 
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d. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan 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. 

e. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

f. Bukti langsung (tangibles), yaitu Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik rumah sakit yang dapat dihandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik contoh gedung, gudang, 

perlengkapan dan teknologi kedokteran yang digunakan serta penampilan 

pegawainya.  

g. Empati (empathy), yaitu dimana suatu perusahaan maupun rumah sakit 

diharapkan memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pelangan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pasien.  

h. Daya tanggap (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

i. Keandalan (reliability), Pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan  secara 

akurat dan terpecaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelangan yang 
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berarti ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua pasien tanpa 

kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. 

j. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kesopan santuna dan 

kemampuan para pegawai rumah sakit menumbuhkan rasa percaya para 

pasien. 

2.11 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

Kualitas Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru  

Pelayanan ( Tjiptono : 2011) 

1. Tangibles   

2. Empati  

3. Responsiveness  

4. Reliability  

5. Assurance  

Faktor Penghambat Kualitas 

Pelayanan Kesehaatan di Rumah Sakit 

Jiwa Tampan Pekanbaru  

 


