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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1  Kualitas Pelayanan Publik 

2.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah yang akan dikemukakan dengan 

beberapa konsep teori relevan, sebagai landasan kerangka berfikir untuk menelaah 

fenomena-fenomena dalam penelitian ini. Maka dapat dikemukakan beberapa teori 

menurut para ahli sebagai berikut: 

Gerson dalam Harbani Pasolong (2014:134) mengatakan bahwa pengukuran 

kualitas internal memang penting. Tetapi semua itu tidak ada artinya jika pelangan 

tidak puas dengan yang diberikan. Untuk membuat pengukuran kualitas lebih berarti 

dan sesuai “ tanyakan “ kepada pelanggan apa yang mereka inginkan, yang bisa 

memuaskan mereka. Tjipto (2000:51) kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis 

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

memenuhi atau melebihi harapan dari konsumen. 

Dwiyanto (2002:10) mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah dengan menyangkut tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap layanan organisasinya. Selanjutnya dwiyanto mengatakan 

pelayanan adalah sebagai suatu sistem aktifitas kerja sama dua orang atau lebih dari 

suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu yang sebagaian besar termasuk 

kedalam aktifitas pemerintah.  
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Sedangkan menurut Sinambela dalam Harbani Pasolong (2014 :133) 

mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari : 

1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat bertanggungjawab sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

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

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas 

4. Partisipasi, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat 

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

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

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

Menurut Zeithami-Parasuraman-Berry dalam  Harbani Pasolong ( 2014 : 135) 

untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, 

ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas 

pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen  sebagai berikut :  

1. Tangibles, kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi 

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi 
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2. Reliability, kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang 

percaya 

3. Responsive, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

secara cepat dan tepat, serta tanggapan terhadap keinginan konsumen 

4. Assurance, kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen 

5. Empathy, sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. 

Menurut Gaspersz dalam sampara lukman mengemukakan bahwa pada 

dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok : 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan kepuasan atas penggunaan produk; 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekuranggan atau 

kerusakan. 

2.1.2.  Pengertian Pelayanan Publik 

 (Sinambela, 2010:3) Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang 

artinyamenolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lainuntuk 

perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusiamembutuhkan pelayanan, bahkan 

secara ekstrim dapat dikatakanbahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. 

Rahmayanty (2013) merekomendasikan lima hal pokok dalam merancang 

pemberian pelayanan secara perima yaitu :  
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1. Regulasi layanan (servise regulation) untuk memudahkan dalam pemberian 

pelayanan, setiap organisasi harus membangun regulasi dalam bentuk sisten, 

aturan, keputusan, prosedur, dan tata cara lainnya dalam menerima maupun 

mendapatkan pelayanan dalam standar pelayanan yang ditentukan. Dasar 

hukum pelayanan, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, dan lain 

sebagainya harus dijelaskan secara lengkap dalam pembuatan regulasi 

pelayanan. Regulasi yang tidak berbelit-belit tidak tumpang tindih antara satu 

dengan yang lainnya, aturan yang di atasnya maupun yang dibawahnya, akan 

memberikan potensi pelayanan yang baik. Regulasi mengatur aturan dan 

jalannya pelayanan yang diberikan, dari regulasi tersebut diharapkan 

pelayanan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pelayanan 

yang berkualitas, mudah, murah, cepat, dan tepat. 

2. Fasilitas-fasilitas lainnya (service fasilities) fasilitas sebagai saranan 

penunjang dalam pelaksanaan pelayanan menjadi penting juga untuk 

diperhatiakn. 

Pelayanan publik diartikan, pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempuyai kepentiang kepada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya 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 pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undang. 
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Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik 

(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agara dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) harus lah 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Harbani Pasolong (2014 :128) 

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 terkait pada suatu 

produk secara fisik. 

 Agung Kurniawan dalam Harbani Pasolong (2014 :128) mengatakan bahwa 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang ditetapkan. 

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan 

publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara No. 63 tahun 2003 

diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan 

Kerja atau satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non 
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Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi 

Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara palayanan publik. Sedangkan 

pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan 

badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah. 

Selanjutnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta 

BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan yang dihasilkan, yaitu : 

1. Jenis pelayanan administratif 

adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa 

pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata 

usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa 

dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. 

2. Jenis pelayanan barang 

 adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan 

penyediaan dan atau pengelolaan bahan berwujud fisik termasuk distribusi 

dan penyampaiannya kepada konsumen langsung dalam suatu system. Secara 

keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda 

atau dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi 

penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, 

pelayanan telepon. 
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3. Jenis pelayanan jasa 

 adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana 

dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu 

sistem pengoperasian tertentu danpasti. Produk akhirnya berupa jasa yang 

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai 

dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut, udara, 

pelayanan kesehatan, perbankan, pos dan pelayanan pemadam kebakaran. 

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam 

konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian 

layanan atau melayani keperluan orangatau masyarakat organisasi lain yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima 

pelayanan. 

2.2  Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(hasil) yang dirasakan dengan harapannya (Sutopo 2006:26). Tingkat kepuasan 

adalah fungsi dari perbedaan dari antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. 

Menurut lukman (dalam harbani pasalong 2013:144) menyatakan bahwa kepuasan 

adalah sebagai  mana tingkat persamaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(hasil) yang di rasakan dengan harapannya. Sejalan dengan pandangan 

(gibson1987:144). Wexley dan yulk (1988:144), Ia menjelaskan kepuasan pada 

hakikatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan seseorang (pelanggan), artinya jika 
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kebutuhan seseorang terpenuhi maka orang tersebut merasakan kepuasan. Demikian 

pula sebaliknya. Kemudian (tjiptono 1996:54), ia menambahkan bahwa kepuasan 

pelanggan dapat menciptakan kesetiaan dan loyalitas pelanggan atau masyarakat 

kepada perusahaan.  

Berdasarkan berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya kepuasan adalah mencangkup perbedaan antara harapan dan kenyataan atau 

hasil yang dirasakan, pandangan ini didasarkan pada disconfirmation paragdima oleh 

(oliver dalam prawita 1993:145). 

Kepuasan masyarakat terhadap oraganisasi publik sangat penting karena ada 

hubungan kepercayaan masyarakat. Semakin baik pemerintahaan dan kualaitas-

kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah (high trust). 

Dari pengertian diatas terlihat bahwa kesenjangan atas apa yang dirasakan oleh 

pelanggan akan selalu dinilai lewat proses pembandingan yang berkelanjutan antara 

harapan dan kenyataan yang di berikan oleh perusahaan. Tentu hal tersebut perlu 

menjadi perhatiaan para penyedia jasa. Konsumsi pasti akan mengalami salah satu 

dari tiga tingkat kepuasan, namun jika kenyataan dibawah harapan, pelanggan akan 

puas,sersta bila kenyataan melampaui harapan pelanggan akan merasa sangat puas. 

Dalam aktivitas instansi pemerintahan, umumnya harus diperhatikan instansi 

adalah orientasi pelayanan publik yaitu menyangkut apa yang harus dipuas kanoleh 
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perusahaan terhadap masyarakat. Dengan lebih memperhatikan aspek tersebut 

tentunya tujuan yang ingin di capai oleh instansi kan terwujud. Menurut schnaars 

dalam tjipto (1997:24), pada dasarnya tujuan dari suatu instansi adalah memberikan 

pelayanan yang memadai kepada masyarakat. 

Terciptanya kepuasan masyarakat dapat memberikan beberapa manfaat 

diantaranya hubungan antara masyarakat dan instansi manjadi harmonis atau dekat, 

memberikan dasar yang baik bagi masyarakat, (tjiptono:24). 

2.3 Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan 

Men.PAN nomor :63/KEP/M/PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 

14 unsur yang relevan,valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada 

untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut: 

a. Prosedur pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

b. Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

c. Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelyanan (nama,jabatan serta kewenangan dan tangung 

jawabnya). 
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d. Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesunguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

e. Tangung jawab petugas pelayanan yaitu kejelasan dan wewenang dan tangung 

jawab peugas dalam penyelengaraan dan penyelesaian pelayanan. 

f. Kemampuan petugas pelayan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimilki petugas dalam memberikan/menyelesaikan penyelanggara pelayanan. 

g. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaran pelayanan. 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

i. Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati. 

j. Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadapat 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

k. Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan. 

l. Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 
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m. Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

bersih,rapi,dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 

penerima pelayanan. 

n. Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelengara pelayanan atau pun sarana yang digunakan sehingga masyarakat 

merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko –resiko yang 

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

2.4 Keluarga Berencana  

Keluarga berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang 

sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan 

jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-

alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan 

sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. 

Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an. 

Secara umum tujuan tujuan Keluarga Berencana terbagi 2 yaitu Tujuan umum 

dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari Keluarga Berencana yaitu 

meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS 

(Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin 

terkendalinya pertambahan penduduk. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrasepsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kondom
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiral&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=IUD&action=edit&redlink=1
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adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, 

menurunkan jumlah angka kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga 

berencana dengan cara penjarangan kelahiran. 

Sedangkan manfaat usaha KB dipandang dalam segi kesehatan adalah 

peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha 

untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat 

kehamilan yang dialami oleh wanita (Suratun, 2008). 

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak 

langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran 

dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak 

langsungnya dalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat 

kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka 

mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. 

Kegiatan pelayanan Keluarga Berencana terbagi kepada 3 kegiatan yang 

meliputi adanya keterpaduan dan koordinasi antar kementerian dengan lembaga 

nonkementerian juga peran serta masyarakat, pembinaan keluaraga dan pengaturan 

kehamilan. 

 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/
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2.4.1 Akseptor Keluarga Berencana 

Akseptor Keluarga Barencana (KB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi (BKKBN, 2007). Adapun yang 

menjadi Jenis-jenis Akseptor KB : 

a. Akseptor Aktif adalah: Akseptor yang ada pada saat ini menggunakan salah 

satu  cara/alat  kontrasepsi untuk  menjarangkan  kehamilan  atau  mengakhiri 

kesuburan. 

b. Akseptor   Aktif   Kembali   adalah   :   Pasangan   Usia   Subur   yang   telah 

menggunakan kontrasepsi selama tiga bulan atau lebih yang tidak diselingi 

suatu kehamilan, dan kembali menggunakan cara alat kontrasepsi baik 

dengan cara yang sama maupun berganti cara setelah berhenti/istirahat 

kurang lebih tiga bulan berturut-turut dan bukan karena hamil. 

c. Akseptor KB Baru adalah: Akseptor yang baru pertama kali menggunakan 

alat/obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi 

setelah melahirkan atau abortus. 

d. Akseptor KB Dini adalah : para ibu yang menerima salah satu cara 

kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. 

e. Akseptor Langsung : Para Istri yang  memakai salah satu cara 

kontrasepsi dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus. 

f. Akseptor    dropout    adalah:    Akseptor    yang    menghentikan    pemakaian 

kontrasepsi lebih dari 3 bulan (BKKBN, 2007). 
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Kemudian Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu : 

a. Fase menunda kehamilan 

Masa menunda kehamilan pertama, sebaiknya dilakukan oleh pasangan 

yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Karena umur dibawah 20 tahun 

adalah  usia  yang  sebaiknya  tidak  mempunyai  anak  dulu  karena  berbagai 

alasan.   Kriteria   kontrasepsi   yang   diperlukan   yaitu   kontrasepsi  dengan 

pulihnya kesuburan yang tinggi, artinya kembalinya kesuburan dapat terjamin 

100%. Hal ini penting karena pada  masa ini pasangan belum mempunyai 

anak,  serta  efektifitas  yang  tinggi.   Kontrasepsi  yang  cocok  dan  yang 

disarankan adalah pil KB, AKDR dan cara sederhana. 

b. Fase mengatur/menjarangkan kehamilan 

Periode usia istri antara 20-30 tahun merupakan periode usia paling baik 

untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran 

adalah 2–4 tahun.  Umur terbaik bagi ibu untuk melahirkan adalah usia antara 

20-30 tahun. Kriteria kontrasepsi yang perlukan yaitu : efektifitas tinggi, 

reversibilitas tinggi karena pasangan masih mengharapkan punya anak lagi, 

dapat dipakai 3–4 tahun sesuai jarak kelahiran yang direncanakan, serta tidak 

menghambat produksi air susu ibu (ASI). Kontrasepsi yang cocok dan 

disarankan menurut kondisi ibu yaitu : AKDR, suntik KB, Pil KB atau 

Implan. 
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c. Fase mengakhiri kesuburan/tidak hamil lagi 

Sebaiknya keluarga setelah mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 

30 tahun tidak hamil lagi. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan 

kontrasepsi yang mempunyai efektifitas tinggi, karena jika terjadi kegagalan 

hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi bagi ibu 

dan anak. Disamping itu jika pasangan akseptor tidak mengharapkan untuk 

mempunyai anak lagi, kontrasepsi  yang cocok dan disarankan adalah metode 

kontap, AKDR, Implan, Suntik KB dan Pil KB (Suratun, 2008).  

2.4.2 Pasangan Usia Subur 

Pasangan usia subur  yaitu  pasangan  yang  wanitanya  berusia antara 15-49 

tahun,   Karena kelompok ini merupakan pasangan yang aktif melakukan hubungan 

seksual dan setiap kegiatan seksual dapat mengakibatkan kehamilan. PUS diharapkan 

secara  bertahap  menjadi  peserta  KB  yang  aktif  lestari  sehingga  memberi  efek 

langsung penurunan fertilisasi (Suratun, 2008). 

Pasangan usia subur yaitu pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau 

pasangan suami-istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 

lebih dari 50 tahun tetapi masih haid (datang bulan) (BKKBN, 2009). 

2.5 Pandangan Islam Tentang Keluaraga Berencana 

Dalam Al-Qur’an dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan Keluarga 

Berencana , diantaranya  : 
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Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar”. (QS.An-Nisa : 9) 

 

 

Ayat Al-Quran diatas menunjukan bahwa Islam mendukung adanya Keluarga 

Berencana karena dalam QS. An-Nissa ayat 9 dinyatakan anak lemah yang dimaksud 

adalah generasi penerus yang lemah agama , ilmu , pengetahuan sehingga Keluaraga 

Berencana menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah. 

Maka dapat kita pahami bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat dan melimpah tanpa di kendalikan dengan kadaan maupun potensi 

wilayah agar tetap seimbang akan berdampak kepada pendidikan tempat tinggal, 

lapangan pekerjaan yang sedikit serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak 

maksimal akan mempengaruhi kehidupan/kesejahteraan masyarakat, maka di sinilah 

akan sangat di perlukan peran pemerintah 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Hutanto (2014) Universitas Mulawarman. dengan judul “Analisis Kinerja 

Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) Pada Badan Keluarga 

Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kota Samarinda”, dengan kesimpulannya 
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bagaimana sudah sesuai harapan hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya 

pemahaman dan merupakan kebutuhan masyarakat pentingnya program keluarga 

berencana akan merencanakan keluarga kecil, berkualitas, menuju keluarga bahagia 

dan sejahtera. 

Riski novrianto (2011), yang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pelayanan Bagi Peserta Jamkesmas Dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Di 

Puskesmas Prambon Sidoarjo” dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa 

pelayanan bagi peserta jamkesmas dengan indeks kepuasan masyarakat dipuskesmas 

prambon sidoarjo belum maksimal, karena adanya penyelewengan dana, pelayanan 

administrasi yag berbelit belit serta kurangnya sumberdaya manusia yang masih perlu 

untuk ditingkatkan lagi. 

Mujarot (2014), Universitas Islam Negeri Riau dengan judul “ Analisis Kinerja 

Pegawai Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten 

Kepulauan Meranti” dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa Kinerja Pegawai 

Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Maka dari bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu  dalam 

menjalankan tugasnya secara keseluruhan berad pada ketegori “cukup” atau 29,66%. 

Fitrizal Iriani, (2011) yang melakukan penelitian dengan Judul Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Puskesmas 

Gobang Teluk Kuantan. Dari hasil penulis dilapangan bahwa kepuasan pelanggan 
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merupakan evaluasi dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 

hasil (out come) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidak puasan 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Karena 

kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi mereka, 

perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang mempenggaruhi hal tersebut. 

2.7 Defenisi Konsep 

Menurut Masri Singarimbun (2006 : 34) mengatakan bahwa konsep adalah 

abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi atau jumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan 

batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari 

salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini 

akan dikemukakan sebagai berikut: 

a. Pelayanan 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 terkait pada suatu produk secara fisik. 

(Harbani Pasolong ( 2014 :128). 

b. kualitas pelayanan adalah dengan menyangkut tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap layanan organisasinya. Selanjutnya dwiyanto mengatakan pelayanan 

adalah sebagai suatu sistem aktifitas kerja sama dua orang atau lebih dari 
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suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu yang sebagaian besar 

termasuk kedalam aktifitas pemerintah.  (Dwiyanto ( 2002 : 10)  

c. Standar pelayanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelengara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undang. 

d. Kepuasan masyarakat adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (hasil) yang telah dirasakn oleh seseorang. 

e. Keluarga Berencana adalah Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat 

dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan 

jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan 

alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, 

IUD, dan sebagainya. 
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2.8  Konsep Operasional 

Untuk mempermudah analisa maka penulis mengambil 6 indikator dari 14 hal 

ini dilakukan agar mempermudah penulis dalam penelitian mengoperasionalkan 

konseb sebagai berikut: 

Referensi Variable Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Keputusan 

Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur 

Negara No. 25 

Tahun 2004 . 

Tentang Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Unit Pelayanan 

Instansi 

Pemerintah 

 

 

Kinerja (BPKB) 

Balai Penyuluhan 

Keluarga 

Berencana 

1. Prosedur Pelayanan 

dan Persyaratan 

Pelayanan 

2. Kedisiplinan,Tangung 

Jawab Petugas 

Pelayanan 

3. Kejelasan dan 

Kemampuan Petugas 

Pelayanan 

4. Keadilan,Kesopanan 

Dan Keramahan 

Petugas Pelayanan 

5. Kewajaran,Kepastian 

Biaya dan Jadwal 

Pelayanan 

6. Kenyamanan dan 

Keamanan Pelayanan 

1. Sangat tidak 

setuju 

2. Tidak setuju 

3. Kurang 

setuju 

4. Setuju 

5. Sangat 

setuju 

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 . 
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2.9  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  

Negara No. 25 tahun 2004 . 
 
 
 
 
 

Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur 

Negara No. 25 tahun2004 

Indikator 

1. Prosedur Pelayanan dan Persyaratan 

Pelayanan 

2. Kedisiplinan,Tangung Jawab Petugas 

Pelayanan 

3. Kejelasan dan Kemampuan Petugas 

Pelayanan 

4. Keadilan,Kesopanan Dan Keramahan 

Petugas Pelayanan 

5. Kewajaran,Kepastian Biaya dan Jadwal 

Pelayanan 

6. Kenyamanan dan Keamanan Pelayanan 

 

Kepuasan Masyarakat 

Kinerja Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 


