
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang 

penulis anggap relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. 

2.1 Pelayanan Publik 

  Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat 

dikatan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari 

birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena 

yang terjadi pelayanan publik selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, 

mahal dan melelahkan. 

Dan pada dasarnya pelayanan dapat didefenisikan sebagai aktifitas 

seseorang, sekelompok organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung (Monir, 2003: 16).  Pelayanan adalah aktivitas atau manfaat 

yang ditawarkan oleh satu pihak, yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun (Amir, 2005:11). 

Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2005: 

5). Pelayan juga merupakansuatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 
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antara seseorang dengan orang lain dan menghasilkan kepuasan pelanggan. 

Pelayanan yang adalah kemampuan seseorang dalam memberikan kepuasan 

kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut 

ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki 

(Kasmir, 2005: 31) 

Defenisi pelayan public menurut kepmen PAN No. 25 tahun 2004 adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksananakan oleh penyelenggara pelayanan 

public sebagai upaya pemenuhan kesatuan pemenuhan penerima layanan, maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelayanan 

itu sendiri merupakan upaya maksimal yang diberikan oleh petugas pelayanan 

dari sebuah perusahaan industry untuk memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan sehingga terciptanya kepuasan (Sugiarto, 2002: 216). Menurut Kotler 

pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun (dalam Laksana, 2008: 85). 

Secara spesifik, Munir membagi pelayanan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Pelayanan Lisan 

 Pelayanan ini dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan 

masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain 

yang tugasnya memberikan pelayanan atau keterangan kepada siapapun 

yang memerlukannya; 
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2. Layanan dalam Tulisan 

 Layanan ini melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi 

juga dari segi perannya; 

3. Layanan Perbuatan 

 Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan 

oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor 

keahlian dan keterampilan petugas sangat menentukan terhadap hasil 

perbuatan atau pekerjaan (Munir, 2000: 190). 

 

2.2 Konsep Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Menurut Levei dan Loamba, (dalam buku Azrul (1996: 35) mengatakan 

Pelayanan kesehatan ialah 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 ataupun masyarakat. 

Menurut Prof. Soekidjo Notoatmojo (2001) mengatakan pelayanan 

kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah 

pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan 

sasaran masyarakat. Menurut Depkes RI (2009) 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 perorangan, keluarga, 

kelompok dan ataupun masyarakat. 
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Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada sesorang yang orang lain 

tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang orang lain tidak ada 

kepentingan langsung atas sesuatu yang dilakukan karena faktor penyebab yang 

bersifat ideal mendasar dan bersifat material. Selanjutnya menurut Moenir, faktor 

material adalah organisasi, yang menimbulkan hak dan kewajiban, baik dalam 

maupun keluar. Hak dan kewajiban kedalaman dapat disebut misalnya: 

Hak: 

1.  Hak mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar aturan yang adil dan 

jujur 

2. Hak atas penghasilan berdasarkan peraturan yang ada. 

3.  Hak menjalankan ibadah ditempat kerja. 

4.  Hak istirahat sesuai konfensi International Labour Organisation (ILO) 

5.  Hak perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja 

Kewajiban: 

1. Menyelesaikan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

2. Melayani keperluan orang yang berkepentingan, baik orang dalam (sesama 

pegawai/karyawan) maupun orang lain bukan pegawai/karyawan, dengan 

cara dan sikap yang sama (sesuai dengan norma umum dan upaya 

organisasi). 

3. Mentaati aturan organisasi. 

4. Bersikap dan bertingkahlaku sesuai dengan doktrin dan budaya organisasi. 
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5. Adapun hak dan kewajiban keluar ditujukan kepada orang luar atau 

masyarakat yang berkepentingan. 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan 

masyarakatyang ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara 

bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit yang sasaran utamanya untuk 

kelompok dan masyarakat. 

Lingkungan pelayanan kesehatan meliputi sistem pembiayaan kesehatan, 

peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan, 

kebijakan pembiayaan dan peraturan keuangan, serta sistem regulasi kesehatan. 

Seluruh sistem yang berlaku dimasyarakat sangat berpengaruh terhadap sistem 

organisasi pelayanan kesehatan dan sistem mikro pelayanan kesehatan. Untuk 

melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan, perlu diperhatikan empat tingkat 

perubahan yaitu: 

1. Pengalaman pasien dan masyarakat 

2. Sistem mikro pelayanan 

3. Sistem organisasi pelayanan kesehatan 

4. Lingkungan pelayanan kesehatan. 

Pembangunan dibidang kesehatan sangat penting untuk melaksanakan 

program, seperti program air bersih dan sanitasi, pelayanan klinik, dan 

pengembangan Sumber Daya Manusia. Syarat pelayanan kesehatan yang baik 

setidak-tidaknya dapat dibedakan atas 13 macam, yakni tersedia, menyeluruh, 

terpadu, berkesinambungan, adil/merata, mandiri, wajar, efektif, efisien, serta 
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bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu 

banyak upaya yang dapat dilaksanakan. Upaya tersebut jika dilaksanakan secara 

terarah dan terencana, dalam ilmu administrasi kesehatan dikenal dengan nama 

Program Menjaga Mutu. 

Penjelasan diatas, diperkuat oleh Wahid Iqbal Mubarak layanan kesehatan 

bagi masyarakat terbagi menjadi dua macam diantaranya: 

1. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan 

masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara 

bersama-sama dalam satu organisasi. 

2. Pelayanan kedokteran 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan 

kedokteran, ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat 

sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (2009; 141). 

Menurut Azwar (2010: 46) menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan 

adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan penampilan pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa 

pelayanan dan pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik 

profesi serta standar yang telah ditetapkan. 

Menurut Djoko Wijoyo (2008), terdapat lima prinsip peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan, yaitu: 

1. Memenuhi kebutuhan pasien; 

a. Memenuhi pelayanan yang diinginkan pasien; 
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b. Memenuhi apa yang dipikirkan pasien tentang pelayanan yang anda 

berikan; 

c. Membangun kebersamaan antara pasien dan petugas terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan. 

2. Mengukur dan menilai pelayanan yang diberikan. 

a. Mengukur dan menilai apa yang dilakukan 

b. Mengukur pengaruh pelayanan yang diberikan terhadap kepuasan 

pasien; 

c. Mengukur dan menilai variabel yang penting guna perbaikan 

3. Memperbaiki proses pelayanan. 

a. Menyederhanakan memperbaiki proses terus-menerus, sesuai standar 

pelayanan; 

b. Mengurangi kesalahan dan hasil yang buruk. 

4. Meningkatkan mutu pemberian pelayanan. 

a. Integrasi tim untuk mengurangi duplikasi hasil pekerjaan dan 

pemborosan sumberdaya; 

b. Memberikan penghargaan, meningkatkan tanggung jawab, dan 

kerjasama dalam pelayanan kesehatan; 

c. Membentuk dan memberdayakan GKM (Gugus Kendali Mutu) atau 

kelompok budaya kerja. 

5. Memnuhi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk melakukan pelayanan kesehatan. 

 Jadi pelayanan kesehatan tujuan utamanya adalah promotif 

(memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), 
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kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan prorangan, 

keluarga, kelompoknatau masyarakat lingkungan. Yang dimaksud sub 

sistem disini adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan yaitu input, 

output, dampak, umpan balik. 

 

2.3 Kualitas Pelayanan Publik 

Berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan, pada dasarnya kualiyas 

pelayanan merupakan suatu konsepyang abstrak dan sukar dipahami (Tjiptono, 

2004: 51). Hal ini dikarenakan adanya empat karakteristik jasa/layanan yang unik 

yang membedakannya dari barang, yaitu tidak berwujud, tidak terpisah antara 

produksi dan konsumsi, outputnya tidak terstandar dan tidak dapat disimpan. 

Pengertian kualitas pelayanan adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa 

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

Selanjutnya pelayanan yang berkualitis menurut Osborne dan Gebler 

(1995), serta Bloom (1981), antara lain memiliki ciri-ciri seperti tidak procedural 

(birokrasi), terdistribusi dan terdensentralisasi, serta berorientasi kepada 

pelanggan.  

Sinambella dkk. (2006:6) mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima 

tercermin dari: 

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

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Kondisional, yaitu pelayan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efesiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif, 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 khususnya suku, ras, agama, golongan dan status 

sosial. 

6. Kesimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Menurut Zeithhaml-Parasurman-Berry, untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran 

kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan. Kelima 

dimensi tersebut, yaitu: 

1. Tangibles 

 Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi, 

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi; 

2. Reliability 

 Kemampuan dan keandalan untuk menyediakan oelayanan yang 

terpercaya; 
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3. Responsiveness 

 Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara 

cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen; 

4. Assurance 

 Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5. Emphaty 

 Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen.  

Pada dasarnya teori tentang kualitas pelayanan dari Zitham, walaupun 

berasal dari dunia bisnis, tetapi dapat dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan 

publik yang diberikan oleh instansi pemerintah (Harbani Pasolangan, 2013: 128-

135). 

 

2.4 Standar Pelayanan Minimal 

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh 

setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang 

mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 

sosial, ekonomi dan pemerintahan.Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan 

Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh 
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setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM 

ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar 

yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang 

ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana 

minimal mencapai indikator dan tingkat nilai pada batas waktu yang ditetapkan 

Pemerintah. 

Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu 

mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat 

dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing 

indikator SPM masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Penyusunan laporan 

dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban 

daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang 

harus diberikan kepada masyarakat. 

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam pasal 

10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pasal ini disebutkan 

bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya. Kemudian dalam pasal 11 ayat (3) menyebutkan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 

Luasnya cakupan pelayanan dasar, sebagaimana urusan wajib yang menjadi 

kewenangan daerah. Sehingga perlu adanya pengaturan standar pelayanan, paling 

tidak dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan. 
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Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa, pelayanan 

barang dan/atau pelayanan usaha yang diberikan pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SPM merupakan tolok 

ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat 

di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan 

layanan publik lainnya. 

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 

dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur 

dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Pasal 

1 PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota). 

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama 

antar tingkatan atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi 

bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) jenis urusan 

yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan 

dasar, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan kependudukan. 

Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi 
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unggulan dan kekhasan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). 

Tidak semua bagian dari urusan wajib adalah pelayanan dasar. Namun, 

setiap pelayanan dasar termasuk dalam bagian urusan wajib. SPM ditetapkan 

berdasarkan pelayanan dasar tertentu, dimana pelayanan dasar tersebut adalah 

bagian dari urusan wajib, dan urusan wajib merupakan bagian dari urusan 

pemerintahan.Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM 

untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri 

Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan 

Pelaksanaan Penerapan danPencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 

Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera 

menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan 

kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. 

 

2.5 Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 

Standar pelayanan minimal kesehatan dalam (Jurnal Kesehatan/Shadhikin, 

2014:41)Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Standar adalah spesifikasi 

atau sesuatu yang dibedakan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. standar 

ini dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan provinsi, kabupaten/kota sesuai 

dengan evidence base. Sesuai dengan kewenangan kabupaten dan kota, ada 

banyak bidang yang harus dibuat SPM. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 

untuk tingkat nasional diatur dengan keputusan menteri kesehatan No 

1457/MENKES/SK/X/2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan 
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dikabupaten/kota. Target yang merupakan SPM bidang kesehatan untuk tingkat 

nasional adalah: 

1. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi 

2. Pelayanan pengobatan/perawatan 

 

2.6 Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan 

maka semakain berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung 

peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah 

dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan 

peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi 

terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien. 

Dasar hukum tentang pelayanan kesehatan masyarakat dilihat dari: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

2. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

3. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

4. Undang-Undang kesehatan RI No. 23 Tahun 1992 

5. PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 

6. Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 

Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang petunjuk Teknis Transparansi Dan 

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.. 

7. Ketentuan SPM dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757 

Tahun 2002, dan diatur lebih lanjut didalam PP No. 65 Tahun 2005. 
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8. SK MENKES No. 826/MENKES/SK/IX/2008 tentang SPM. Indra Bastian 

(2002;9) 

9. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 75 tahun 2014 

Tentang pusat kesehatan masyarakat 

 

2.7 Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Islam 

Menurut Arifin Sumantri (2010: 170-171). Melaksanakan pelayanan 

kesehatan profesional yang Islami terhadap individu, keluarga, kelompok maupun 

masyarakat dengan berpedoman kepada kaidaih-kaidah Islam, medik dan 

keperawatan yang mencakup: 

1. Menerapkan konsep, teori dan prinsip dalam keilmuan yang terkait 

dengan asuhan medik dan asuhan keperawatan dengan mengutamakan 

pedoman pada Al-Quran dan Hadits, 

2. Melaksanakan asuhan medik dan asuhan keperawatan dengan 

menggunakan pendekatan Islami melalui kegiatan pengkajian yang 

berdasarkan bukti (evidence-based healthcare), 

3. Mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatan yang 

berdasarkan bukti (evidence-based healthcare),  

4. Berlaku jujur, ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada pasien baik 

secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dan semata-

mata mengharapkan ridho Allah. 

5. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan dan menyelasaikan masalah pelayanan kesehatan 

yang berorientasi pada asuhan medik dan asuhan keperawatan yang 
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berdasarkan bukti (evidence-based healthcare). Praktek pelaksanaan 

evidence-based healthcare adalah integrasi kemampuan klinis individual 

dengan bukti klinis eksternal yang terbaik dan yang tersedia dari 

penelitian klinis yang sistematis (akurasi dan presisi tes diagnostik, 

kekuatan tanda-tanda prognosis, kemangkusan serta keamanan terapi, 

rehabilitasi dan tindakan prevensi). 

Dalam al-quran di jelaskan bahwa bagi seseorang yang bertanggung jawab 

atau yang memimpin suatu organisasi untuk kepentingan orang banyak hendaknya 

dia berbuat baik dan adil dalam memberikan pelayanan, karna setiap pemimpin 

nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. 

Berbuat baik kepada sesama akan menimbulkan senang dan bahagia kepada 

seseorang yang memerlukan pelayanan, berbuat baik kepada sesama ini dijelaskan 

dalam al-quran surat An-Nisa :36 

                          

                          

                        

 
Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan dir”.(Q.S.AN-Nisa:36). 
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2.8 Defenisi Konsep 

Menurut Masri Singarumbun (2006 : 34) konsep adalah abstraksi 

mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi dan sejumlah 

karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Definisi konsep 

bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi tumpang tindih dan 

memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna 

menghindari salah pengertian. Dalam penelitian ini beberapa konsep yang perlu 

dijelaskan adalah : 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

3. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam 

memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. definisi pelayanan 

kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub 

sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan 

preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan 

sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey dan Loomba 

(1973). Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan 

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

memulihkan kesehatan peroorangan, keluarga, kelompok, atau 

masyarakat. Defenisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) 

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 perorangan, keluarga, kelompok dan atupun 

masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwa 

bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. 

4. Kualitas Pelayanan Publik 

Merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional menurut Singarimbun (1989: 46) merupakan unsur 

yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan 

pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk 

dianalisa dari variabel tersebut. Untuk memperjelas dan menghindari 

kesalahpahaman terhadap teori yang digunaka dalam penelitian ini, maka sangat 

diperlukan dengan adanya konsep. Berikut konsep yang akan di operasikan dalam 

penelitian ini adalah: 
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Tabel2.1: Konsep Operasional Upaya Dinas Kesehatan dalam 

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Defenisi 

konsep 
Variabel Indikator Sub Indikator Skala Pengukuran 

Peraturan 

Menteri 

Kesehatan 

Republik 

Indonesia 

Nomor 75 

Tahun 

2014 

Upaya Dinas 

Kesehatan 

dalam 

Meningkatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Prasarana 

dan Sistem 

Informasi 

a. Ruang tunggu 

b. Fasilitas fisik 

c. Tempat 

Invormasi 

5  =  Sangat Setuju 

4  =  Setuju 

3  =  Ragu-Ragu 

2  =  Tidak Setuju 

1  =  Sangat Tidak 

Setuju 

  Kemampua

n dan 

Kehandalan 

a. Kemampuan 

memberikan 

Pelayanan yang 

terpercaya 

b. Kehandalan 

memberikan 

Pelayanan yang 

terpercaya 

c. Bertanggung 

jawab 

5  =  Sangat Setuju 

4  =  Setuju 

3  =  Ragu-Ragu 

2  =  Tidak Setuju 

1  =  Sangat Tidak 

Setuju 

  Menyediak

an Fungsi 

a. Tepat waktu 

b. Kemudahan 

dalam pelayanan 

c. Kecakapan dalam 

pelayanan 

5  =  Sangat Setuju 

4  =  Setuju 

3  =  Ragu-Ragu 

2  =  Tidak Setuju 

1  =  Sangat Tidak 

Setuju 

  Pengutamaa

n Pelayanan 

Kesehatan 

a. keramahan dalam 

memberikan 

pelayanan  

b. sopan dalam 

memberikan 

pelayanan 

c. memberikan 

kemudahan 

5  =  Sangat Setuju 

4  =  Setuju 

3  =  Ragu-Ragu 

2  =  Tidak Setuju 

1  =  Sangat Tidak 

Setuju 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 

2014 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, kemudian melihat dan 

melakukan analisa yang lebih lanjut maka disini dapat dilihat bagan dari kerangka 

pikiran tentang Upaya Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayanan 
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Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus di Puskesmas Kampar Utara Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar) sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Sumber: olahan peneliti diadopti dari Permenkes RI No. 75 tahun 2014 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang sama 

diantaranya masalah: 

1. Jannati Adni (2015) Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

dengan judul skripi “Efektivitas Jamkesmas dalam meningkatkan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Desa Sungai Jalau Kecamatan 

Kampar Utara”. Dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: bahwa 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Jamkesmas kepada masyarakat 

miskin di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara secara keseluruhan 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 

2014 Tentang pusat Kesehatan 

Masyarakat 
 

Indikator Pelayanan 

Pengutamaan 

Jaminan 

Menyediakan 

fungsi 
Kemampuan dan 

Kehandalan 

Prasarana dan 

Sistem 

Informasi 

Terciptanya pelayanan masyarakat 

terhadap pelayanan puskesmas yang 

diberikan kepada masyarakat 
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dinilai telah efektif, dengan besar persentase yaitu 66,21% dan berada 

pada kategori nilai 66% - 75%. Akan tetapi nilai efektifnya berada pada 

nilai yang masih rendah, terkait pernyataan peserta Jamkesmas yang 

menyatakan masih kurang puas dalam pemberian fasilitas dan obat-obatan, 

namun secara keseluruhan pelayanan kesehatan yang diberikan telah 

efektif. Dan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Dinilai dari keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh petugas medis 

kepada pasien peserta Jamkesmas telah efektif, dalam arti Jamkesmas 

telah melakukan tanggung jawab mereka sebagai penyedia program 

sosial dibidang kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses 

dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 

b. Pemberian fasilitas dan obat-obatan yang diberikan oleh Jamkesmas 

dalam melayani pesertanya yang ingin berobat masih kurang 

memuaskan dan perlu untuk diperhatikan lagi agar fungsi dari program 

Jamkesmas terlaksana dengan maksimal. 

2. Wahyu Firmiza (2016) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

dengan judul skripi “Analisis Kualitas Pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga”. Dan kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah: dari hasil rekapitulasi jawaban responden diatas 

menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga termasuk kedalam kategori 

Cukup/Kurang karena disebabkan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Kurangnya kelengkapan fasilitas fisik dan peralatan medis yang 

mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga. 

b. Rumah Sakit Umum Daerah Dabo kekurangan beberapa tenaga medis, 

salah satunya dokter spesialis. 

c. Rumah Sakit Umum Daerah Dabo mengalami keterbatasan anggaran, 

sehingga tidak semua petugas medis bisa mendapatkan pelatihan dan 

bimbingan di bidang pelayanan kesehatan. 

d. Rumah Sakit Umum Daerah Dabo belum memiliki ruang atau waktu 

khusus untuk melayani keluhan pasien. 

3. Siti Muslikhah (2014) ) Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

dengan judul skripi “ Analisis Kepuasan Masyarakat Pengguna Jamkesmas 

dalam Menerima Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung Kec. 

Merbau Kab. Kepulauan Meranti”. Dari hasil penelitian penulis 

berkesimpulan bahwa judul ini dalam kategori cukup baik, dan indikator 

kedisiplinan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan sudah cukup baik 

namun masih ada kekurangan dalam keadilan memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat. 

 

 

 


