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BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pelayanan

Menurut Gronross dalam Ratmiko dan Atik Septi Winarsih (2005: 4)

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 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 dimaksudkan  untuk memecahkan

permasalahan konsumen/pelanggan.

Pendapat lain mendefenisikan 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)

Pelayanan publik menurut Agung Kurniawan (2005:4) adalah

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela

(2006:5) pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan

masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik

(masyarakat). Pada hakikatnya negara dalam hal ini pernerintah haruslah dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat.
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Agus Dwiyanto (2010:20) menjelaskan bahwa pelayanan untuk

memenuhi hak dan kebutuhan dasar merupakan pelayanan publik, karena itu

negara harus menjamin akses negaranya terhadap pelayanan tersebut.

Pelayanan pendidikan dan peleyanan kesehatan umum menjadi pelayanan

dasar yang dijamin oleh negara.

B. Faktor-Faktor Pendukung Pelayanan

Moenir (2006:88) menjelaskan bahwa faktor-faktor pendukung

pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendapatan
Pendapatan ialah seluruh penerimaan seorang sebagai imbalan atas tenaga
dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau organisasi, baik
dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu.
Meliputi gaji yang dapat mengairahkan semangat kerja yang tinggi.

2. Faktor kesadaran
Berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi dalam perbuatan atau
tindakan yang berikutnya. Kesadaran kerja itu bukan saja kesadaran dalam
pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang menyangkut
penyelesaaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat dalam usaha
meningkatkan hasil kerja juga untuk turut serta dalam usaha pemeiiharaan
sarana dan prasarana.

3. Faktor aturan
Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan
perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Faktor ini
menyangkut segala ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
berlaku dalam organisasi yang meliputi waktu kerja, kedisiplinan dalam
pelaksanaan pekerjaan, pemberian sanksi terhadap pelanggaran kerja serta
ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan.

4. Faktor organisasi
Yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang mengambarkan hierarki
pertanggung jawaban, pembagian kerja yang berdasarkan keahlian dan
fungsinya pada masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang
ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi.

5. Faktor Sarana Pelayanan
Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat pembantu
dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka
kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan orang kerja
itu.
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Sedangkan menurut Tjiptono Fandi (2001:231) ada lima faktor

dominan atau penentu kualitas pelayanan yaitu:

1. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai
dengan yang dijanjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan kesesuaian
pelayanan.

2. Daya tanggap (Responsiveness) yaitu kemauan dari karyawan dan
pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat
serta mendengar dan mengatasi keluhan / complaint.

3. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk
menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah
dikemukakan kepada konsumen.

4. Empati (Empathy), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih
peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya
karyawan atau pengusaha harus mencoba menempatkan diri sebagai
pelanggan. Jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi untuk
mencapai persetujuan yang harmonis dengan menunjuk.

5. Berwujud (Tangible), yaitu berupa fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai
materi komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam

menentukan kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor struktur

organisasi, kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Ketiga faktor ini saling

berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam ikut menentukan

tinggi rendahnya dan baik buruknya suatu pelayanan yang diselenggarakan

oleh pemerintah. Kualitas pelayanan publik mempunyai indikator ketepatan

waktu, kemudahan dalam pengajuan, akurasi pelayanan yang bebas dari

kesalahan dan biaya pelayanan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor

struktur organisasi, kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Semakin baik

faktor struktur organisasi, kemampuan aparat dan sistem pelayanan maka

kualitas pelayanan publik akan baik.
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Menurut Paimin Napitupulu (2007:8) secara teoritis, tujuan pelayanan

publik pada dasarnya adalah 'memuaskan masyarakat. Untuk mencapai

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang prima, tercemin 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 dipertangung 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.

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,
dan lain-lain.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.

Untuk menentukan kualitas pelayanan publik ada beberapa atribut

yang perlu diperhatikan,antara lain :

a. Ketetapan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu
proses

b. Akurasi pelayanan, yaitu meliputi bebas dari kesalahan
c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
d. Kemudahan mendapatkan pelayanan
e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan laiinnya seperti ruang tempat

pelayanan, ketersedian informasi dan lain-lain
f. Atribut pendukung pelayanan laiinnya seperti ruangan tunggu ber ac,

kebersihan dan lain-lain. (Agung Kurniawan, 2005).
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C. Pertanggungjawaban Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung

jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit

pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan. Menurut Ratmiko dan Atik Septi Winarsih (2005:46)

Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi:

1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
a) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan

proses yang antara lain meliputi : tingkat ketelitian (akurasi),
professionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan
aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundangan-
undangan) dan kedisiplinan.

b) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar
atau akta ataujanji pelayanan publik yang telah ditetapkan.

c) Standar pelayanan publik hares dapat dipertanggung jawabkan secara
terbuka, baik kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan pemerintah.
Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus
dilakukan upaya perbaikan.

d) Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan
publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.

e) Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan
secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

f) Disediakan mekanisme pertanggung jawaban bila terjadi kerugian
dalarn pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak
mcndapatkan tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik
a) Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan yang telah ditetapkan.
b) Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya

pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas atau pejabat yang
ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari
pejabat yang berwenang.

3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik
a) Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat

dipertanggung jawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk
pelayanan.

b) Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c) Produk pelayanan dengan benar, tepat,dan sah.
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Selanjutnya juga dijelaskan rasa puas seseorang yang memerlukan

pelayanan bisa diartikan dengan membandingkan bagaimana pandangan

antara pelayanan yang diharapkan. Menurut Rahayu dalam Paimin Napitupulu

(2007:170) ukuran kepuasan masyarakat sebagai konsumer produk pelayanan

jasa publik dapat diukur dengan:

a. Information, pelayanan dimulai dari informasi produk jasa yang
dibutuhkan pelanggan. Penyedian saluran informasi yang cepat dan tepat
langsung memberikan kemudahan pelanggan memenuhi kebutuhannya.

b. Consultation, setelah informasi diperoleh,dilakukan konsultasi teknis
harga, prosedur dan kebijakan dengan aparat pelayan. Untuk itu,harus
disiapkan waktu,materi konsultasi, personil dan sarana lainnya secara
cepat dan lengkap.

c. Ordertaking, artinya, setelah pelanggan mendapatkan kepastian
pemenuhan kebutuhannya, pelayanan aplikasi dan administrasinya tidak
Berbelit-belit, harus fleksibel, biaya murah, syarat ringan dan kemudahan
pelayanan lainnya.

d. Hospitality, diartikan sebagai sikap dan perlakuan pelayanan yang sopan,
ramah, ruangan yang sehat dan indah, misalnya dengan penyedia toilet
yang sehat dan bersih.

e. Caretaking, berarti kemampuan penyesuaian pelayanan terhadap
perbedaan latar belakang rakyat. Misalnya, rakyat bermobil disediakan
tempat parkir, yang tidak bisa menulis atau membaca yang disediakan cara
aplikasi lainnya.

f. Exceptions, dimaksudkan sebagai kemampuan pelayan untuk bertanggung
jawab terhadap klaim rakyat atas produk yang tidak berkualitas dan
merugikan, atas kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan
merugikan kelompok lainnya.

g. Billing, diartikan sebagai administrasi pembayaran maupun keakuratan
perhitungan.

h. Payment, dimaksudkan sebagai fasilitas pembayaran berdasarkan
keinginan rakyat pelanggan baik berupa self service payment, transfer
bank, kredit card, debit langsung mupun tagihan langsung saat transaksi.
Kesemuanya itu harus memudahkan dan sesuai kemampuan daya bayar
rakyat.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan

pemerintah, rasa puas masyarakat akan terpenuhi apa bila setiap pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan apa yang

telah mereka harapkan.

Menurut Agus Dwianto (2010: 193-198) untuk mengembangkan

manajemen pelayanan publik, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan

pemerintah yaitu:

1. Pemerintah perlu meninjau kembali semua peraturan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Mengkritisi kembali apakah prosedur pelayanan mudah diikuti oleh semua
orang yang membutuhkan pelayanan itu.

3. Untuk mengembangkan pelayanan yang inklusif maka rezim pelayanan
harus mampu mengembangkan budaya pelayanan inklusif.

4. Birokrasi pelayanan harus mengembangkan sosok aparatur yang pro-
ingklusivitas.

5. Sistem pelayanan publik perlu memberi ruang diskresi yang memadai bagi
aparatur birokrasi pelayanan untuk merespon kebutuhan kelompok warga
yang memiliki karakteristik beragam.

6. Birokrasi pemerintah perlu melakukan pengarusutamaanterhadap
kelompok rentan atau marjinal.

7. Birokrasi juga perlu memikirkan kemungkinan penerapan kuota terhadap
kelompok rentan tertentu.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut

Barata Atep Adya (2003:15) dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis

pelayanan  yaitu :

1. Pelayanan Pemerintah, yaitu jenis pelayanan msyarakat yang terkait
dengan tugas-tugas umum pemerintahan. Contoh : Pelayanan KTP, SIM,
pajak dan keimigrasian

2. Pelayanan Pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat yang
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarna untuk memberikan fasilitas
kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara
yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain.

3. Pelayanan Utilitas, yaitu Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi
masyarakat. Contoh : penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi
masal.

4. Pelayanan Sandang, pangan dan papan, yaitu jenis pelayanan yang
menydiakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan
perumahan.
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Menurut Patricia Patton (2000:6-8) pelayanan sepenuh hati terletak

pada kesungguhan empat sikap, yaitu:

1. Passionate (gairah)
Ini menghasilkan semangat yang besar terhadap pekerjaan, diri sendiri,
dan orang lain. Antusiasme dan perhatian yang dibawakan pada layanan
sepenuh hati akan membadakan bagaimana memandang diri sendiri dan
pekerjaan dari tingkah laku dan cara memberi layanan kepada para
konsumen.

2. Progressive (progresif)
Penciptaan cara baru dan menarik untuk meningkatkan layanan dan gaya
pribadi. Pekerjaan apa pun yang ditekuni, jika memiliki gairah dan pola
pikir yang progresif akan menjadikan pekerjaan lebih menarik.

3. Proactive (proaktif)
Supaya aktif perlu melibatkan pekerjaan kita. Banyak orang yang berdiam
diri dan menanti disuruh melakukan sesuatu apabila diperlukan. Untuk
mencapai kualitas yang lebih bagus diperlukan inisiatif yang tepat. Nilai
tambahan layanan sepenuh hati merupakan alasan yang mendasari
mengapa melakukan sesuatu bagi orang lain.

4. Positive (positif)
Senyum merupakan bahasa isyarat universal yang dipahami semua orang
dimuka bumi ini. Berlaku positif ini sangat menarik. Sikap ini dapat
mengubah suasana dan kegairahan pada hampir semua interaksi
konsumen.

D. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah jaminan

perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif)

mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang

diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar

oleh Pemerintah.
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Tujuan umum Jamkesmas adalah meningkatnya akses dan mutu

pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu

agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan

efisien. Sedangkan tujuan khususnya yaitu:

1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang

mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di

Rumah Sakit.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan program Jamkesmas mengikuti prinsip-prinsip

penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu dikelola secara nasional, nirlaba,

portability, transparan, efisien dan efektif. Pelaksanaan program Jamkesmas

tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa

transisi sampai dengan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial sesuai UU SJSN (Buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, 2010: 1).

Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan miskin dari RT/RW

2. Surat keterangan miskin dari lurah

3. Mendapatkan surat rujukan dari puskesmas atau poli umum.
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Pulang
Rujukan

Perivikasi   Kepesertaan
Pulang

Pulang

Sementara itu, untuk mengetahui secara rinci alur atau prosedur

pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamksemas) dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

`

Gambar 2.1: Alur Pelayanan Jamksemas (Sumber: Pedoman
Jamkesmas, 2012:23)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas prosedur-prosedur yang

harus dilalui masyarakat pengguna atau pemanfaat program Jamkesmas untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya,

masyarakat mengalami dalam pengurusan administrasi pelayanan, hal ini

disebabkan kurangnya informasi-informasi prosedur pelayanan Jamksesmas

baik itu di puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum.

Peserta

Loket Pendaftaran di
Faskes dasar

Pelayanan Kesehatan

Faskes
Lanjutan

(PPATRS)

Skip oleh PT
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Kesehatan

RJTL

RJTL

Pulang

DataBese Peserta
(PT. Askes)

Kasus Gawat Darurat

Pelayanan
Kesehatan

Yankes

IGD

Peserta
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E. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar pelayanan merupakan serangkaian kegiatan atau

proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih mernuaskan yang 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. Menurut Paimin Napitupulu

(2007:8) tujuan pelayanan pada dasarnya adalah 'memuaskan masyarakat.

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercemin

dari, yaitu: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Kondisional, (4)

Partisipatif, (5) Kesamaan hak, dan (6) Keseimbangan hak dan kewajiban.

Salah satu jenis pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat pada

pemerintah adalah pelayanan kesehatan. Maka dari itu pemerintah hendaknya

berperan aktif dalam meningatkan taraf kesehatan masyarakat, hal ini telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan

pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat

berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara

bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi

penduduknya.

Untuk mewujudkan keinginan masyarakat memperoleh pelayanan

kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin atau masyarakat kurang

mampu, pemerintah menyelenggarakan suatu Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah Jamkesmas. Dengan

program ini, masyarakat miskin dan kurang mampu tidak perlu memikirkan

biaya untuk memperoeh pelayanan kesehatan, karena setiap pmbiayaan

pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah.
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Bila diamati dan dipelajari Program Jaminan Kesehatan (Jamkesmas)

yang dikeluarkan pemerintah sangat membantu masyarakat. Namun dalam

pelaksanaannya, program Jamkesmas menemukan beberapa kendala

khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Adapun kendala-kendalanya adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Masih terdapat (meskipun kasusnya sangat sedikit) penolakan pasien

Jamkesmas oleh rumah sakit dengan alasan kapasitas ruangan rumah sakit

sudah penuh.

2. Masyarakat yang menggunakan jasa program Jamkesmas masih dikenakan

biaya tambahan dalam mendapatkan obat, dengan alasan obat-obat yang

disediakan telah habis atau mutunya kurang bagus.

3. Rumah sakit umum dan puskesmas sebagai mitra program Jamkesmas

kurang menjelaskan kepada masyarakat peserta program Jamkesmas

tentang sistem rujukan.

4. Sebagian masyarakat khususnya yang dirawat inap, tidak menjelaskan

sejak awal masuk rumah sakit bahwa status mereka memperoleh

pelayanan kesehatan menggunakan program Jamkesmas, sehingga pihak

rumah sakit mendaftarkan mereka sebagai pasien pengguna biaya pribadi

dan pasien tersebut diminta membayar pelayanan sebelumnya.

Berdasarkan kendala-kendala di atas, maka untuk meningkatkan

kesehatan taraf masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, Rumah Sakit Umum

Daerah DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pelayanan Jamkesmas baik itu dalam penggurusan adminsitrasi,

pembiayaan, sarana-prasarana, dan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu

masyarakat dalam mengatasi setiap keluhan penyakit yang dideritanya.
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F. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah penganalisaan dan agar tujuan penelitian ini

tercapai, maka penulis menjelaskan defenisi konsep dalam penelitian ini.

Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Jamkesmas merupakan pemberian layanan/melayani

masyarakat miskin dan kurang mampu khususnya dalam bidang kesehatan

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dalam

perundang-undangan.

b. Ketepatan waktu pelayanan merupakan kepastian jadwal dan waktu

pelayanan yang diberikan kepada pasien pengguna jamkesmas di Rumah

Sakit Umum DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

c. Akurasi pelayanan merupakan ketelitian dan kehati-hatian pegawai di

Rumah Sakit Umum Daerah DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten

Rokan Hilir dalam memberikan tindakan pada penyakit pasien.

d. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan merupakan

sikap pegawai di Rumah Sakit Umum DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan pelayanan.

e. Kenyamanan dalam pelayanan merupakan sarana dan prasarana utama

yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien pengguna

jamkesmas,

f. Atribut pendukung pelayanan merupakan sarana dan prasarana pendukung

yang diperlukan dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum

DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.
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G. Konsep Operasional

Tabel 2.1: Konsep Operasional

Konsep Indikator Item Yang Dinilai/Penilaian Skala

Pelayanan
adalah
pemberian
layanan
(melayani)
keperluan
orang atau
masyarakat
yang
mempunyai
kepentingan
pada orang itu
sesuai dengan
aturan pokok
dan tata cara
yang telah
ditetapkan.
(Agung
Kurniawan
2005: 4)

1. Ketepatan waktu
pelayanan

1. Kepastian jadwal berobat
2. Kedisiplinan pegawai bagian

administrasi Jamksesmas
3. Kepastian jadwal control

yang dilakukan dokter
terhadap pasien rawat inap

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

2. Akurasi pelayanan 1. Ketelitian dokter dalam
menangani penyakit pasien

2. Kehati-hatian perawat dalam
memberikan pelayanan

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

3. Kesopanan dan
keramahan dalam
memberikan
pelayanan

1. Kesopanan pegawai
2. Keramahan pegawai
3. Keadilan pegawai dalam

memberikan pelayanan

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

4. Kemudahan
mendapatkan
pelayanan

1. Informasi pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Persyaratan pelayanan

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

5. Kenyamanan
dalam pelayanan

1. Keadaan ruang pengurusan
administrasi pelayanan

2. Ketersediaan tempat duduk
bagi pasien yang antri dalam
pengurusan administrasi

3. Keadaan ruang rawat inap

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

6. Atribut pendukung
pelayanan

a) Ketersediaan ruang tunggu
bagi keluarga pasien rawat
inap

b) Kelengkapan sarana dan
prasarana ruang tunggu bagi
keluarga pasien rawat inap

c) Kebersihan rumah sakit

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

H. Teknik Pegukuran

Untuk menjawab tujuan penelitian  ini, maka penulis perlu menetapkan

ukuran-ukuran untuk variabel dan indikator variabel Pelayanan Jaminan

Kesehatan Masyarakat. Adapun pengukuran yang digunakan adalah sebagai

berikut, yaitu:
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Baik : Dikatakan “Baik” apabila jawaban reponden untuk

keseluruhan indikator variabel berada pada persentase

67%-100%.

Cukup Baik : Dikatakan “Cukup Baik” apabila jawaban reponden untuk

keseluruhan indikator variabel berada pada persentase

34%-66%

Kurang Baik : Dikatakan “Kurang Baik” apabila jawaban reponden

untuk keseluruhan indikator variabel berada pada

persentase 0%-33%.


