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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Tujuan Tentang Pelayanan 

Menurut Gronross (dalam Ratmiko dan Atik, 2005:4) pelayanan adalah 

suatu aktivitas atau serangkai aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 

yang di maksudkan  untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. 

Pendapat lain mendefenisikan bahwa pelayanan sebagai serangkaian 

kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan 

berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih 

dapat dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpatisipasi aktif 

dalam proses  mengkonsumsi  jasa  tersebut (Paimin  Napitupulu,2007:164). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa 

pelayanan sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah pusat di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 
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Sedangkan pelayanan menurut Kotler (2003:464) adalah berbagai tindakan 

atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya 

tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu. 

Produksinya dapat berkenaan dengan sebuah produk fisik atau tidak. Kemudian 

Peter (2003:99) juga mendefinisikan hal tersebut seperti “An activity or series of 

activity of a more or less intangible nature that normally, take place in interaction 

between the customer and service employess and or physical resources or good 

and or systems of the service provider, which are providen as solutions to 

customer problems. 

Pengertian yang lebih luas disampaikan oleh Daviddow dan Utal (dalam 

Sutopo Dan Suryanto, 2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang 

mempertinggi kepuasan pelanggan. Pencapaian kepuasan pelanggan melalui 

kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan pendekatan sebagai usaha 

memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan 

pelanggan, kemudian memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mencapai 

keluhan. 

Suatu pelayanan akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan 

kebutuhan apabila didukung oleh beberapa faktor: 

a. Adanya aturan yang memadai. 

b. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis. 

c. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum. 
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d. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan 

yang ditanggung jawabkan. 

e. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas. 

Banyak sekali yang  menguntungkan dalam pelayanan secara maksimal 

yang dilakukan. Adapun fungsi pelayanan Menurut Moenir (2003:47) tersebut 

antara lain : 

a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga menghemat waktu 

b. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa  

c. Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin 

d. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak pelakunya 

e. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan 

sehingga mengurangi sikap emosional mereka. 

2.2. Kajian Tentang Pelayanan Publik 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara.Sedangkan Lewis dan Gilman (2011:22) 

mendefinisikan pelayanan publik seperti kepercayaan publik. Warga negara 

berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan 

sumber penghasilan secara tepatdan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. 

Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan menghasilkan 

kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan 

kepercayaan publik. 
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Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh 

pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publik) 

atau dengan membiayai pemberian layanan swasta. Istilah ini dikaitkan dengan 

konsensus sosial (biasanya diwujudkan melalui pemilihan demokratis)yaitu 

bahwa layanan tertentu harus tersedia untuk semua kalangan tanpa memandang 

pendapatan mereka. Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia 

secara umum atau dibiayai oleh umum, maka layanan-layanan tersebut ada karena 

alasan politis atau sosial yang berada di bawah peraturan/regulasi yang lebih 

tinggi dari pada peraturan yang berlaku untuk sektor ekonomi.  

2.2.1.Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Menurut Bharata (2011:25) Terdapat empat unsur penting dalam proses 

pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Penyedia layanan : Pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu 

kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 

penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 

b. Penerima layanan : Mereka yang disebut sebagai konsumen (costumer) 

yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

c. Jenis layanan : Layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

d. Kepuasan pelanggan : Dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 
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pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 

barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 

2.2.2.Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana sebuah fasilitas umum 

(public) dalam memberikan pelayanan kepada umum. Pemerintah dituntut untuk 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hubungan kualitas dengan 

pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman (1999:11) bahwa kualitas 

pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan 

standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan 

layanan. Dan standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 

pembakuan pelayanan yang baik. Sedangkan menurut Sinambela (2010:6) untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

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

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
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5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial, dll. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

2.3. Pelayanan Kesehatan 

Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia dan 

dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu adalah bila 

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Suatu standar pelayanan 

haruslah valid, artinya ada kaitan yang kuat antara standar dengan hasil yang 

diinginkan. Apabila standar dipatuhi, maka hasil yang diinginkan bisa tercapai. 

Standar harus ditulis dengan jelas, sehingga petugas tidak salah 

menterjemahkannya ke dalam pelayanan (Bustami, 2011:21). 

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang 

perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peran yang 

cukup penting ialah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.Pelayanan kesehatan 

ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, 

kelompok dan ataupun masyarakat (Levey and Loomba dalam Azwar, 2012:42). 

Menurut Soekidjo Notoatmojo (2012) pelayanan kesehatan adalah sub 

sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif 
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(pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasarannya 

masyarakat. 

 2.3.1.Mutu Pelayanan Kesehatan 

 Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan 

masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan 

standar profesi yang baik dengan pemanfaatn sumber daya secara wajar, efisien, 

efektif dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta 

diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan 

etika yang baik (Azrul Azwar, 1999 dalam Bustami). 

 Dari batasan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa mutu 

pelayanan kesehatan adalah kesesuain 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.  

2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu istilah dalam 

pelayanan publik yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang 

di sediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan 

masyarakat. Menurut Oentarto (2004:173) Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi 

masyarakat konsumen. Adapun nilai strategis tersebut yaitu : 
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a. Bagi pemerintah daerah :Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat di 

jadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang di perlukan untuk 

membiayai  penyediaan pelayanan.  

b. Bagi masyarakat: Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat di jadikan 

sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik 

yang di sediakan oleh pemerintah daerah. 

Ketentuan tentang standar pelayanan minimal (SPM) diatur dalam Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA Tahun 2002, kemudian 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Standar Pelayanan Minimal yang mendefinisikan standar pelayanan minimal 

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan 

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar 

disini adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintah. 

Jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal 

mengacu pada kriteria: 

a. Merupakan bagian dari pelaksana urusan wajib daerah. 

b. Merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap 

warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, 

rencana jangka panjang nasional, konvensi nasionaldan konvensi 

internasional yang sudah diratifikasi tanpa memandang latar belakang 

sosial, ekonomi dan politik warga. 
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c. Penyelenggara pelayanan dasar tersebut didukung dengan data dan 

informasi terbaru yang lengkap secara nasional serta latar belakang 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan 

pelayan dasar dalam berbagai implikasinya, termasuk implikasi 

kelembagaan dan pembiayaan. 

d. Terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi. 

Dalam paparan Surat Edaran Mendagri No. 100/757/OTDA/2002, Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) diartikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja 

penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar kepada masyarakat.Pemahaman konsep standar pelayanan minimalyaitu 

tolak ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan danacuan mengenai kualitas 

dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan. Adapun yang dimaksud dengan 

konsep tolak ukur penyediaan layanan ialah kondisi optimal yang dapat dicapai 

oleh penyedia layanan(pemerintah daerah) yang ditentukan oleh sumber daya 

yang dimilikinya (sumber daya manusia, perlengkapan dan Pembiayaan 

sertasumberdaya pendukung lainnya). Sedangkan kosep acuan kualitas dan 

kuantitas bagi pengguna layanan (masyarakat) adalah kondisi minimal yang dapat 

di peroleh dari penyedia layanan (pemerintah daerah) terkait pelayanan publik 

yang di berikan.  

Dengan demikian minimal dalam pengertian standar pelayanan minimal 

merupakan kondisi minimaldari sudut pandang masyarakat tetapi mengandung 

arti optimal bagi aparat pemerintah daerah. 
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Berdasarkan beberapa pengertian tentang standar pelayanan minimal di 

atas, maka pelayanan minimal bidang kesehatan diartikan sebagai ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dalam bidang 

kesehatan. 

Dalam pengorganisasiannya, Bupati bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal 

kesehatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan minimal yang ditetapkan 

merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing 

daerah kabupaten/kota. Standar pelayanan minimal dilaksanakan sesuai dengan 

standar teknik yang telah di tetapkan. 

Walikota/Bupati setiap tahun wajib untuk menyerahkan laporan kinerja 

penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan kepada Menteri 

Kesehatan. Berdasarkan laporan teknistahunan tersebut Menteri Kesehatan 

melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan standar pelayanan 

minimal kesehatan. Menteri Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas 

penerapan standar pelayanan minimal kesehatan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka menjamin aset dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Monitoring 

dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Hasil monitoring dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal 

dalam kesehatan di pergunakan sebagai: 
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a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam 

pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan. 

b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan standar 

pelayanan minimal kesehatan termasuk pemberian penghargaan bagi 

pemerintah daerah yang sangat baik. 

c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mencapai standar pelayanan minimal 

kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, 

pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan 

sistem/sub-sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk 

mendukung penyelenggara standar pelayanan minimal kesehatan yang merupakan 

tugas dan tanggungjawab pemerintah dibebankan kepada APBN Departemen 

Kesehatan. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian 

kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, 

pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, 

yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada 

APBD. 

Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan berkoordnasi 

dengan Menteri Dalam Negeri dalam mendelegasikan pembinaan teknis kepada 

Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Dalam melakukan pengawasan 
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teknis atas penerapan teknis atas penerapan dan pencapain standar pelayanan 

minimal kesehatan, Menteri dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen 

Kesehatan. Gubernur selaku wakil pemerintah didaerah melakukan pengawasan 

teknis atas penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan yang 

dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat 

Kabupaten/Kota.Kemudian Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal 

kesehatan di daerah masing-masing. 

2.5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah unit organisasi pelayanan 

kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan 

kesehatan puskesmas dibangun untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

dasar, menyeluruh dan terpadu bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah 

kerjanya (Muninjaya, 2004:128).Selain pengertian tersebut, Pusat kesehatan 

masyarakat (Puskesmas)juga diartikan sebagai unit pelaksana tehnis Dinas 

Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara 

paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu (Wijono, 1997:635). 

Banyak hal yang harus kita ketahui tentang Puskesmas tersebut, berikut 4 

macam peranan dan tanggungjawab puskesmas : 

a. Unit pelayanan teknis : Sebagai unit pelaksana teknis (UPTD) Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas berperan menyelenggarakan 

sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
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dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak 

pembangunan kesehatan di Indonesia. 

b. Pembangunan Kesehatan : Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa 

Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal. 

c. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan : Penanggungjawab utama 

penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah 

kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan 

puskesmas bertanggungjawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan 

kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai 

dengan kemampuannya. 

d. Wilayah Kerja :Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah 

satu kecamatan. Tetapi apabila di suatu kecamatan terdapat lebih dari satu 

puskesmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas 

dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (Desa/ Kelurahan/ RW). 

Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab 

langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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2.6. Pandangan Islam Tentang Pelayanan  

Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha 

yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk 

atau tidak berkualitas, melainkan berusahalah untuk memberikan layanan yang 

berkualitas kepada orang lain. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 

yang menyatakan bahwa : 

 

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

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 dari padanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqaroh : 267). 

 

Pelayanan akan dapat dikatakan reliable (Handal) apabila dalam perjanjian 

yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketetapan dan keakuratan inilah 

yang akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia 

layanan jasa. Dalam konteks ini, Allah SWT juga menghendaki setiap umatnya 

untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan.Sebagaimanayang 

dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 91: 
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Artinya : “Dan tetaplah perjanjian dengan Allah SWT apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah SWT sebagai 

saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu), sesungguhnya Allah SWT 

mengetahui apa yang kamu perbuat.” 

 

2.7. Definisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap penafsiran yang 

terdapat dalam penulisan, maka peneliti membuat definisi konsep. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka definisi konsep yang digunakan penulis dalam meneliti 

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Kecamatan XIII Koto 

Kampar I adalah: 

2.7.1.Pelayanan 

Menurut Gronross Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya 

interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh 

perusahaanpemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/ pelanggan (Ratmiko dan Atik, 2005:4) 

2.7.2.Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009) 

2.7.3.Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan Kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan 

utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan 

kesehatan) dengan sasarannya masyarakat (Soekidjo Notoatmojo, 2012) 
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2.7.4.Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berarti memiliki nilai yang sangat 

strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakatkonsumen 

(Menurut Oentarto, 2004:173) 

2.7.5.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) diartikan sebagai unit pelaksana 

teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan 

secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu (Wijono, 1997:635). 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya peneliti banyak menemukan penelitian terdahulu tentang 

standar pelayanan minimal di beberapa daerah, namun peneliti belum menemukan 

penelitian dengan lokasi yang sama. Berikut penelitian terdahulu peneliti : 

a. WindyN.Tumuwe, Christian Tilaar, Franckie R.R Maramis(2012) Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi. Dengan judul 

penelitian“Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan Di Puskesmas Ondong Siau Barat Kabupaten Sitaro”.Hasil 

penelitiannya yaitu :Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di 

Puskesmas Ondong belum mencapai target. Indikator SPM bidang 

kesehatan yang tidak mencapai target diantaranya komplikasi kebidanan 

yang ditangani, dan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 

penyelidikan epidemiologi. Kemudian Faktor-faktor penghambatnya yaitu 

kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, 

transportasi dan cuaca tidak mendukung, budaya dan pola pikir 
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masyarakat tidak sesuai, serta kurangnya manajemen evaluasi di 

Puskesmas Ondong.  

b. Shadikin(2014) Universitas Mulawarman Kota Samarinda Provinsi 

Kalimantan Timur. Dengan judul penelitian“Implementasi Standar 

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Barong Tongkok Kabupaten Kutai 

Barat”. Hasil penelitiannya yaitu :Pelaksanaanpelayanan kesehatan di 

Puskesmas Barong Tongkok sudah sangat bagus, hal tersebut dapat terlihat 

dari adanya kejelasan alur pelayanan, batas waktu pada masing-masing 

loket,biaya pelayanan yang terjangkau serta kemampuan petugas yang 

baik.Namun masih terdapat kendala seperti sarana prasarana 

pelayananperalatan masih minim dan kondisi luas ruang pelayanan 

kesehatan masih kecil. 

c. Nur Azizah (2016) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.Dengan judul penelitian“Analisis 

Standar Pelayanan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pengalihan Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil penelitiannya yaitu : Pusat kesehatan 

masyarakat Pengalihan diKecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

berada dalam kategori kurang baik dengan nilai yang dihasilkan sebesar 

49,76%.Sementara dari segi sarana dan prasarana juga terdapat 

kekurangan seperti yang diungkapkan oleh kepala ruang inap pada 

puskesmas pengalihan. 

d. Ana Muflihah (2010) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Fakultas 
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Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan judul penelitian “ Tingkat 

Implementasi Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Kibin 

Kabupaten Serang”. Hasil penelitiannya yaitu : Standar pelayanan minimal 

bidang kesehatan di Puskesmas Kibin Kabupaten Serang masih kurang 

baik, dari hasil penelitian dapat di ketehaui bahwa. Sosialisasi Permenkes 

No.741 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan masih kurang 

maksimal, pengetahuan para pegawai menengenai kebijakan tersebut 

masih minim, dan pencapaian target indikator standar pelayanan minimal 

yang diterapkan di Puskesmas Kibin belum maksimal.  

e. Efrina (2014) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Dengan judul penelitian “Upaya Dinas 

Kesehatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (di 

Puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabuapten Rokan Hilir”. 

Hasil penilitiannya yaitu : bahwa kualitas pelayanan diberikan ke 

masyarakat dikatakan kurang maksimal dikarnakan sarana dan prasarana, 

dan kurang memberikan penuyuluhan- punyuluhan kepada masyarakat 

tentang pentingnya menjaga kesehatan. 

2.9. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat 

diketahui indikator sebagai pendukung untuk di analisa dari variabel tersebut. 

Berikut yang menjadi indikator peneliti : 
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Tabel II.1 : Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub-Indikator 

Keputusan 

Bupati 

Kampar 

Nomor: 

440/DISKE

S/202/2010 

Tentang 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) 

 

A. Pelayanan 

Kesehatan Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cakupan kunjungan ibuhamil. 

b. Cakupan komplikasi kebidanan yang    

ditangani. 

c. Cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan. 

d. Cakupan pelayanan nifas. 

e. Cakupan neonatal dengan  komplikasi 

yang ditangani. 

f. Cakupan kunjungan bayi. 

g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal 

Child Immunization (UCI). 

h. Cakupan pelayanan anak balita. 

i. Cakupan pemberian makanan 

pendamping ASI pada anak usia 6-24 

bulan keluarga miskin. 

j. Cakupan balita gizi buruk mendapat 

perawatan. 

k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa 

SD dan setingkat. 

l. Cakupan peserta KB aktif. 

m. Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit. 

n. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar 

masyarakat miskin. 

B. Pelayanan 

Kesehatan 

Rujukan 

 

a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 

pasien masyarakat miskin. 

b. Cakupan pelayanan gawat darurat 

level 1 yang harus diberikan sarana 

kesehatan (RS) Kabupaten/Kota. 

C. Penyelidikan 

Epidemiologi&P

enanggulangan 

KLB 

a. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami 

KLB yang dilakukan penyelidikan 

epidemiologi. 

D. Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat. 

a. Cakupan Desa Siaga Aktif. 

Sumber: Keputusan Bupati KamparNo. 440/DISKES/202/2010 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 
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2.10. Kerangka Pemikiran 

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) Kerangka pemikiran atau biasa 

disebut dengan kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala 

yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan 

tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. 

Kerangka pemikiran ini terdiri dari 3 proses, yaitu Input, Proses dan Output. 

Pada kerangka pemikiran ini peneliti membuat alur berfikir tentang Pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berikut kerangka pemikiran peneliti : 

Gambar II.1 :Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 Pelayanan Kesehatan Dasar 

 Pelayanan Kesehatan Rujukan 

 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 

 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keputusan Bupati Kampar No: 440/DISKES/202/2010 

Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

 

 

 

Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Dengan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 


