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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik 

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: 

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. 

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. 

Sedangkan menurut Sinambela dalam Harbani Pasolong (2014:133) 

mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari : 
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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. 

 

2.2.  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 :  



 18 

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 Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi 
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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. 

 

2.3.  Standar Pelayanan 

Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, maka 

untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak 

dan pelayanan dasar kepada warga negara perlu ditetapkan standar pelayanan 

minimal bidang kesehatan. 

Untuk menyamakan pengaktualisasian urusan wajib bidang kesehatan di 

kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang pedoman dan penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal dan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis 

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dalam rangka 

memberikan panduan unuk menyelenggarakan pelayanan dasar di budang 

kesehatan kepada masyarakat di Daerah, telah ditetapkan keputusan menteri 

kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 8 (delapan) kebijakan 

desentralisasi bidang kesehatan, yaitu : 

1. Desentralisasi bidang kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan 

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman 

daerah, 

2. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan didasarkankepada otonomi 

luas, nyata dan bertanggungjawab, 

3. Desentralisasi bidang kesehatan yang luas dan utuh diletakan di 

Kabupaten/Kota, sedangkan desentralisasi bidang kesehatan di provinsi 

bersifat terbatas, 

4. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan harus sesuai dengan 

konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara 

pusat dan daerah serta antara daerah, 

5. Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan kemandirian 

daerah otonom, pemerintahaan pusat berkewajiban memfasilitasi 

pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah dengan meningkatkan 
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kemampuan daerah dalam pengembangan sistem kesehatan dan majemen 

kesehatan, 

6. Sebagai pelengkapan desentralisasi harus lebih meningkatkan peran dan 

fungsi badan legislatif daerah, 

7. Sebagai pelengkap desentralisasi bidang kesehatan, dilaksanakan pula 

dekonsetrasi bidang kesehatan yang diletakan daerah provinsi sebagai 

daerah administrasi, 

8. Untuk mendukung desentralisasi bidang kesehatan dimungkinkan pula 

dilaksanakan tugas pembantuan dibidang kesehatan. 

Pada dasarnya penetapan standar pelayanan minimal dibidang kesehatan 

mengacu pada kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan yaitu : 

1. Terbangunnya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan 

srakeholder lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan, 

2. Terlindungnya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, 

kelompok rentan, dan daerah miskin, 

3. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan. 

Secara ringkas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 memberikan 

rujukan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar 

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar baik Daerah 

Provinsi Maupaun Daerah Kabupaten/Kota. 

Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-
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ukuran yang ditetapka oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan 

maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, 

konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan 

serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap. 

Hal ini dimaksudkan pula agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, khususnya penanganan bidang kesehatan tetapi sejalan dengan tujuan 

nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2.4. Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah bagian dari pelayanan  kesehatan yang tujuan 

utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan 

sasaran utamanya adalah masyarakat. Karena ruang lingkup pelayanan kesehatan 

masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka peran pemerintah 

dalam pelayanan kesehatan masyarakat cukup besar. 

Dedi Alamsyah (2011: 21) manajemen kesehatan adalah penerapan 

manajemen umum dalam system pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang 

menjadi objek atau sasaran manajemen adalah system pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

Dedi Alamsyah (2011: 34) kesehatan adalah kesehatan individu maupun 

sebahai kesehatan masyarakat, merupakan interaksi harmonis antara beberapa 

faktor, yaitu lingkungan, gaya hidup/perilaku, keturunan, dan pelayanan 

kesehatan. 

Vinni Helvionita (2016:35-37)  syarat pelayanan kesehatan yang baik 

setidak-tidaknya dapat dibedakan tiga belas (13) macam, Sebagai berikut : 
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1. Tersedia (Available), yaitu semua jenis pelayanan kesehatan yang 

dibutuhakn oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya 

dalam masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. 

2. Menyeluruh (Comprehensive), yaitu pelayanan kesehatan tidak hanya 

berfokus pada penyembuhan penyakit (Curative) dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitative) tetapi secara kebersamaan turut penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan lainnya seperti promosi kesehatan (promotive) dan 

pencegahan penyakit dan kecacatan (preventive). 

3. Terpadu (Integrated), yaitu suatu cara dalam pelayanan kesehatan untuk 

meningkatkan performasi secara terus-menerus pada setiap proses kinerja 

didalam suatu organisasi, dengan mengukan semua sumber daya manusia 

dan modal yang tersedia. 

4. Berkesinambungan (Continue), yaitu dalam pelayanan kesehatan pasen 

harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rujukan jika 

diperlukan tanpa mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang tidak 

perlu, pasien juga harus selalu mempunyai akses ke layanan kesehatan 

yang dibutukan. 

5. Adil atau merata (Equity), yaitu dalam pelayanan kesehatan mendapatkan 

pelakuan yang sama tanpa ada perbedaan. Sehingga penerima layanan 

kesehatan merasa tidak dibedakandalam hal waktu tepat dan pelayanan 

berdasarkan status sosial masyarakat. 

6. Mandiri (Sustainable), yaitu sikap yang memungkinkan dalam pelayanan 

kesehatan untuk bertindak atas dorongan sendiri dan kemampuan yang 
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dimiliki, sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya di dalam suatu instansi atau organisasi tertentu. 

7. Wajar (Appropriate), syarat yang lain harus dipenuhi untuk menimbulkan 

kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan adalah kewajaran 

pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan ketersediaan, yang 

mengkaitkan  aspek kepuasan dengan mutu, maka suatu pelayanan 

kesehatan disebut bermutu apabila pelayanan tersebut bersifat wajar, 

dalam arti dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. 

8. Dapat diterima(Accessible), yaitu pelayanan kesehatan itu harus dapat 

diterima oleh masyarakat. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak 

bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 

9. Dapat dicapai (Accessible), yaitu pelayanan kesehatan itu harus dapat 

dicapai oleh masyarakat, tidak berhalang oleh keadaan geografis, sosial, 

ekonomi, organisasi, dan bahasa. 

10. Dapat dijangkau (Affrodable), yaitu pelayanan kesehatan tersebut 

hendaknya mudah dijangkau oleh masyarakat. Keterjangkau disini adalah 

dari sudut biaya. 

11.  Efektif (Effective), yaitu pelayanan kesehatan harus efektif artinya harus 

mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah 

terjadinya penyakit dan berkembangnya penyakit, atau meluasnya 

penyakit. 

12. Efesien (Efficient), yaitu sumber daya kesehatan sangat terbatas. Oleh 

sebab itu efisiensi sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan 
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kesehatan yang efesien dapat melayani lebih banyak masyarakat atau 

pasien. 

13. Bermutu (Quality), yaitu menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan 

kesehatan yang diselenggaakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para 

pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya 

sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. 

 

2.5.  Puskesmas  

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak ukur dari pembangunan 

kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang 

menyeluruh dari suatu wilayah. 

Muninjaya dalam Dedi Alamsyah (2012: 43) Puskesmas merupakan unit 

teknis pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab untuk 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan disitu atau sebagian wilayah 

kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan 

masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dalam rangka pencapaian keberhasilan fungsi puskesmas sebagai 

ujung tombak pembangunan bidang kesehatan. 

Sedangkan menurut Notoatmodjo dalam Dedi Alamsyah (2012: 43-44) 

fungsi puskesmas dalam melaksanakan dapat mewujudkan empat misi 

pembangunan kesehatan yaitu menggerakan pembangunan kecamatan yang 

berwawasan pembangunan, mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga 

untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
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bermutu, merata dan terjangkau serta memelihara dan meningkatkan kesehatan 

individu, kelompok dan masyarakat serta lingkungan. 

Agara dapat memberikan konrtibusi dan distribusi terhadap masyarakat 

dalam pelayanan kesehatan secara menyeluruh diwilayah dikerjanya, puskesmas 

memiliki atau menjalankan beberapa program pokok yang melimputi sebagai 

berikut : 

a. Kesehatan ibu dan anak (KIA) 

b. Keluarga berencana (KB) 

c. Usaha perbaikan gigi 

d. Kesehatan lingkungan 

e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (P2PM) 

f. Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan 

g. Penyuluhan kesehatan masyarakat (Promkes) 

h. Kesehatan sekolah 

i. Kesehatan jiwa 

j. Labotorium sederhana 

k. Pencatatan pelaporan dalam rangka sistem imunisasi kesehatan 

l. Kesehatan olahraga 

m. Kesehatan usia lanjut 

n. Kesehatan gigi dan mulut 

o. Pembinaan pengobatan tradisional 

p. Perawat kesehatan masyarakat 

Berdasarkan enam belas (16) program puskesmas yang disebut diatas 

dibedakan menjadi dua yaitu program kesehatan dasar dan program kesehatan 

pengembangan. 

Program kesehatan dasar ada enam atau yang dikenal The Six Basic yang 

terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak 

termasuk keluarga berencana, perbaiakan gizi, pemberantasan penyakit menular 

dan pengobatan dasar. 
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Program kesehatan pengembangan yang dimaksud disini adalah program 

lain yang sesuai kondisi, masalah, dan kemampuan puskesmas setempat. Misalnya 

adalah berupa puskesmas yang letaknya perkotaan, puskesmas daerah wisata, 

puskesmas daerah industry dan puskesmas daerah terpencil. 

Fungsi rumah sakit atau puskesmas mempunyai misi memberikan 

pelayanan kesehatan ataupun tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik rumah 

sakit atau puskesmas tersebut. Yang berbutu dan terjangkau oleh masyarakat 

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Defenisi rumah sakit menurut American Hospital Assicion menyebutkan 

tiga belas (13) ciri kegiatan institusi rumah sakit. Salah satunya rumah sakit peru 

pelayanan farmasi yang dilakukan dibawah pengawasaan tenaga ahli. Dalam buku 

Doctor In Hospital, Milton Roemer dan Friedman mengatakan bahwa rumah sakit 

atau puskesmas setidaknya mempunyai lima fungsi yaitu : 

1. Harus ada pelayanan rawat inap dengan mfasilitas diaognostik dan 

terapinya, 

2. Harus memiliki rawat jalan, 

3. Rumah sakit atau puskesmas juga punya tugas melakukan pendidikan dan 

latihan, 

4. Rumah sakit dan juga puskesmas perlu melakukan penelitian dibidang 

kedokteran dan kesehatan, 

5. Rumah sakit atau puskesmas mempunyai tanggung ajawa untuk program 

pencegahaan penyakit dan penyuluhan bagi populasi sekitarnya. 
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2.6. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Puskesmas 

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 

adalah dukungan tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan indonesia sehat. 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka 

mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Adapun dalam melaksanakan tugas 

sebagai mana dimaksud, puskesmas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan UKM tingkat utama diwilayah kerjanya 

 Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat 

publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan 

serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyebuhan penyakit dan 

memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara 

lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan 

lingkungan, perbaiakn gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga 

bencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan 

masyarakat lainnya. 

b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya 

pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat 

pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan memulihkan 
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kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan perorangan tersebut adalah 

rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambahkan rawat inap. 

 

2.7. Pandangan Islam terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Islam menaruh perhatian yang besar sekali terhadap dunia kesehatan dan 

keperawatan guna menolong orang yang sakit dan meningkatkan kesehatan. 

Kesehatan adalah modal utama untuk berkerja, beribadah dan melaksanakan 

aktivitas lainnya. Tujuan islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah 

menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial 

sehingga umat manusia mampu menjadi umat yang pilihan.  

Islam mengajarkan kita bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa 

barang maupun pelayanan jasa hendaknya memberikan yang berkualitas jangan 

yang memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi : 

                           

                            

      
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji.  

 

Dalam beberapa hadis juga kita temui penjelasan rasulullah Saw tentang 

kesehatan fisik, antara lain adalah sebagai berikut : 
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َعَن َعْبِد اهلِل ْبِن َعَمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل : قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَِّم، يَاَعْبَد اهلِل 
َواَْفِطْر َأََلْ َأْخبَ ْر أَنََّك َتُصْوُم الن ََّهاَر َوتَ ُقْوُم الَّْيَل قُ ْلُت بَ َلى يَاَرُسْوَل اهلِل ، َقاَل َفََل تَ ْفَعْل ُصْم 

ا. ا َوِإنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقَّ ا َوِإنَّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحقَّ  َوُقْم َوََنْ فَِإنَّ ِلََِسِدَك َعَلْيَك َحقَّ
Artinya :  dari „Abdullah bin‟Amr al-„ash dia berkata bahwa Rasulullah Saw 

telah bertanya (kepadaku) : „‟bernarkah kamu selalu berpuasa di siang 

hari dan selalu berjaga di malam hari ? aku pun menjawab : “ya 

(benar) ya Rasulullah. “ Rasulullah pun lalu bersabdah: jangan kau 

lakukan semua itu. Berpuasalah dan berbukalah kamu, berjagalah dan 

tidurlah kamu, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, 

dan istrimu pun mempunyai hak atas dirimu.” (H.R Al-Bukhari dari 

„Abdullah bin „Amr bin al-„Ash). 

 

Dari paparan hadis di atas memberikan pesan bahwa kesehatan baik fisik 

maupun psikologi merupakan kebutuhan dasar manusia, karena islam 

memerintahkan untuk memelihara, dan meningkatkan kualitasnya. Karena 

kebersihan dan makanan  atau minuman merupakan faktor yang mempengaruhi 

kesehatan masusia, maka islam memerintahkan ummatnya untuk memperhatikan 

kebersihan dan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, makananya halal 

melahirkan kesehatan rohani pemakannya, sementara makanan gizi membangun 

kesehatan jasmani mereka. 

 

2.8. Definisi Konsep 

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan 

menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu volume. 

Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti. Adapun defenisi yang diajukan sehubungan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. 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). 

2. 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.  (Dwiyanto ( 2002 

: 10)  

3. Standar pelayanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelengara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undang. 

4. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak ukur dari 

pembangunan kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan pusat 

pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah. 

 

2.9. Penelitian Terdahulu 

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. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Vinni Helvionita  (2016)  judul 

penelitian Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Natuna. Dalam penelitian ini menganalisiskan tentang kualitas 

pelayanan rawat jalan di RSUD kabupaten natuna. Penelitian ini dengan 

mengunakan analisis non-statistik, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan 

data dokumentasi terhadap informasi yang berkkaitan dengan kualitas pelayanan 

rawat jalan di RSUD kabupaten natuna yaitu analisis data yang terpangkal dari 

kenyataan-kenyataan khusus sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat 

umum. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan rawat jalan yang 

diberikan oleh RSUD kabupaten natuna teknik penunjukan informasi adalah 

dengan menggunakan teknik snowball sampling. 

Nadia Azlin (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin 

Ahmad Provinsi Riau ( Studi Kasus Rawat Inap Kelas III)”. Jenis penelitian 

dalam skripsi adalah deskriptif analisis dimana data deskriptif jawaban responden 

dan dianalisis. Dimana pasien   yang dirawat pada ruang rawat inap kelas III per 

agustus 2012 sebanyak 12145 orang. 
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2.10.  Konsep Operasional 

 

Tabel 2.3. Pendeskripsian Konsep Operasional  

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR SKALA 

Kualitas 

Pelayanan 

Zeithami-

Parasurman 

Beryy Dalam 

Harbani 

Pasolong 

(2014:135) 

1. Tangibles a. Komputerisasi 

administrasi 

b.  ruang tunggu 

c.  tempat informasi 

a 

a. Sangat 

Baik 

b. Baik 

c. Cukup 

baik 

d. Kurang 

baik 

e.  Sangant 

tidak baik 

2. Reliability a. Memberikan 

kemampuan dan 

keandalan pelayanan 

yang terpercaya 

3. Responsive a. Kesanggupan untuk 

membantu pelayanan 

secara cepat dan tepat 

b. Tanggapan terhadap 

keinginan kepada 

konsumen 

4. Assurance a. Bersikap sopan, ramah  

dalam memberikan 

pelayanan  

b. Meyakinkan 

kepercayaan konsumen 

5. Empathy a. Memberikan pelayanan 

tidak membeda-bedakan 

status 

b. Sikap tegas penuh 

perhatian 

Sumber : Zeithami-Parasurman Beryy Dalam Harbani  Pasolong (2014:135) 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Zeithami-Parasurman Beryy Dalam Harbani Pasolong (2014:135) 

 

 

Analisis Kualitas 

Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas Lubuk Muda 

Kecamatan Siak Kecil 

Kabupaten Bengkalis 

Kualitas Pelayanan : 

1.Tangibles 

2. Reliability 

3. Responsive 

4. Assurance 

5. Empathy 

 

Pelayanan Puskesmas Lubuk 

Muda 


