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ABSTRAK 
 

 
FITRIANTI, 2013.  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 
Publik di Pusat Kesehatan Masyarakat Pattallassang Kabupaten 
Takalar, dibimbing oleh H. Muhammadiah sebagai pembimbing I dan 
Abdul Mahsyar sebagai pembimbing II.  

Puskesmas Pattallassang sebagai unit pelayanan kesehatan 
dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM), mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan Puskesmas 
Pattallassang Kabupaten Takalar     

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif 
dengan metode survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Accidental Sampling dengan responden sebanyak 150 orang 
(“jumlah unsur” + 1 x 10) dari jumlah populasi penerima layanan    Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 
yang dihitung dengan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur 
pelayanan sebanyak 14 unsur (SK Men Pan Nomor : 25/M.PAN/2/2004)   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat  Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar adalah unsur 
kedisiplinan petugas pelayanan (2,43), keadilan mendapatkan pelayanan 
(2,35) dan kepastian jadwal pelayanan (2,41) mendapat nilai C (kurang 
baik) dan satu unsur dengan nilai A (sangat baik) yaitu unsur kepastian 
biaya pelayanan (3,26).  Nilai IKM Puskesmas Pattallassang adalah 69,54 
ini menunjukkan mutu pelayanan Puskesmas Pattallassang B yang berarti 
kinerja Unit pelayanan adalah Baik. 
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ABSTRACT 
 
 
FITRIANTI, 2013. Community Satisfaction Index of Service In the 
Public Health Center Pattallassang Regency of Takalar, Led by           
H. Muhammadiah, as a supervisor one and  Abdul Mahsyar, as supervisor 
two. 
 Pattallassang health centers as health care units are required to 
provide excellent service to the community. This study aims to determine 
the Community Satisfaction Index (IKM), quality of service and 
performance of health center services unit Pattallassang Regency of 
Takalar. 
 This study uses a quantitative approach with a descriptive survey 
method. The sampling technique used was accidental sampling with 150 
respondents ("number of elements" + 1 x 10) of the total population of the 
service recipient data analysis was conducted by using the value of 
Community Satisfaction Index is calculated by the weighted average value 
of each element of the service as many as 14 elements (SK Men Pan 
Number: 25/M.PAN/2/2004) 
 The results showed that the Community Health Center Satisfaction 
Index Value Pattallassang Regency of Takalar discipline is an element of 
service personnel (2.43), obtain justice services (2.35) and service 
schedules certainty (2.41) gets the value of C (not good) and one element 
with the value of A (excellent) is an element of certainty service charge 
(3,26). IKM value is 69.54 Pattallassang health center shows the quality of  
services Pattallassang Unit B, which means the performance of the 
service is good. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang 

 
 
Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Demikian 

salah satu kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World 

Development Report 2004 dan hasil penelitian Governance and 

Desentralization Survey (GDS) 2002. Buruknya pelayanan publik memang 

bukan hal baru, fakta di lapangan masih banyak menunjukkan hal ini.  
 

Ada dua masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, Dwiyanto (dalam Fanani, 2003) yaitu 

pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan 

masih amat dipengaruhi oleh hubungan   per-konco-an,  kesamaan    

afiliasi   politik,   etnis, dan agama. 
 

Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan 

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari 

KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan 

pelayanan, bukannya diskriminasi. Kedua, tidak adanya   kepastian   biaya  

dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab 

munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih 

menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk 

mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan.  Kedua hal inilah yang 

menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
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pelayanan publik. Memang melakukan optimalisasi pelayanan  publik  

yang  dilakukan oleh birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah 

seperti halnya membalikkan telapak tangan mengingat pembaharuan 

tersebut menyangkut pelbagai aspek yang telah membudaya dalam 

lingkaran birokrasi pemerintahan kita. 

Di antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang 

tidak kondusif yang telah lama mewarnai pola pikir birokrat sejak era 

kolonial dahulu. Prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam 

birokrasi kita sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai 

warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat. Prosedur 

pelayanan, misalnya, tidak dibuat untuk mempermudah pelayanan, tetapi 

lebih untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga sehingga 

prosedurnya berbelit-belit dan rumit. 

Infrastruktur organisasi yang belum mendukung pola pelayanan 

prima yang didambakan juga menjadi kendala, hal ini terbukti dengan 

belum terbangunnya kaidah-kaidah atau prosedur-prosedur baku 

pelayanan yang memihak kepada publik serta standar kualitas minimal 

yang semestinya diketahui publik selaku konsumennya di samping rincian 

tugas-tugas organisasi pelayanan publik secara komplit. Standard 

Operating Procedure (SOP) pada masing-masing service provider belum 

diidentifikasi dan disusun sehingga tujuan pelayanan masih menjadi 

pertanyaan besar. Akibatnya, pada satu pihak penyedia pelayanan dapat 

bertindak semaunya tanpa merasa bersalah kepada masyarakat. 
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Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten 

dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, untuk itu 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur 

negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: 81/1995, yang 

menyebutkan bahwa layanan prima adalah layanan   yang memberikan      

kepuasan pelanggan serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah, dan diperkuat dengan terbitnya surat edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 4/M/PAN-RB/03/2012 tentang pelaksanaan survey indeks 

kepuasan masyarakat (IKM) pada seluruh unit penyelenggara pelayanan 

publik. Kebijakan tersebut dibuat dalam merespon keluhan dan tuntutan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di semua unit 

pelayanan milik pemerintah.  

Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat, maka pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan 

kesehatan yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap buruknya 

tingkat kesehatan selama ini. Sebagaimana yang tercantum menurut 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan 

bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum, 
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sehingga pemerintah harus melaksanakan pembangunan kesehatan yang 

diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan dengan mengupayakan  

pelayanan kesehatan yang lebih memadai secara menyeluruh dan 

terpadu. (Trisna, 2006) 
 

 Pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas dikembangkan sejak 

tahun 1968 oleh Depkes RI agar masyarakat di pelosok Indonesia dapat 

mengakses pelayanan kesehatan dasar. Sebagai unit pelaksana teknis 

Dinas Kesehatan (Dikes) kabupaten/kota, Puskesmas bertanggungjawab 

menyelenggarakan upaya kesehatan dasar perorangan dan masyarakat. 

(Departemen Kesehatan RI, 1990). Namun sayangnya, untuk pelayanan 

perorangan, setelah lebih dari empat dekade, Puskesmas belum menjadi 

pilihan utama masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 

Menurut survei RAND Institute, masyarakat cenderung datang ke praktek 

swasta ataupun pengobatan tradisional daripada Puskesmas (Frankerberg 

et al., 1999).  

 Sejak diberlakukannya Program Pelayanan Kesehatan Gratis di 

Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juli 2008, animo masyarakat yang 

mengunjungi fasilitas/sarana kesehatan Puskesmas semakin meningkat. 

Hampir setiap hari terlihat dibangku panjang ruang tunggu puskesmas, 

sederetan pasien sangat sabar menunggu giliran diperiksa. Bila dicermati 

lagi, sebenarnya sederhana saja keinginan mereka, ingin cepat dilayani, 

cepat sembuh, cepat dapat mencari nafkah lagi. Jadi tidak banyak unsur 

pelayanan yang dituntut. Namun tampaknya saat ini masyarakat sudah 
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berubah, masyarakat tidak mau lagi dilayani seadanya dan tidak manjur. 

Puskesmas dituntut lebih berfokus pada kepentingan pasien dan 

keamanan pelayanannya. 

 Puskesmas Pattallassang sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang memberikan jasa 

pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya layanan kesehatan 

semakin  dituntut untuk memberikan layanan yang baik sebagai 

konsekuensi yang harus ditanggapi oleh lembaga ini selaras dengan tugas 

dan fungsinya sebagai lembaga pelayanan publik.  Pada Tahun 2012 ada 

sekitar 36.665 orang pengunjung puskesmas Pattallassang yang 

kesemuanya tentu membutuhkan pelayanan yang memuaskan.  

 
Tabel 1 

Jumlah Pengunjung Puskesmas Pattallassang Tahun 2012 
 

No. Bulan Kategori  
Jumlah Askes JPS Jamkesmas 

1. Januari 985 1007 1605 3597 
2. Pebruari 980 944 1886 3810 
3. Maret 712 777 1458 2947 
4. April 881 948 1717 3546 
5. Mei 727 776 1571 3075 
6. Juni 781 656 1482 2919 
7. Juli 596 698 1306 2600 
8. Agustus 744 550 1227 2521 
9. September 801 670 1624 3095 
10. Oktober 673 672 1624 2969 
11. November 580 630 1428 2948 
12. Desember 666 726 1556 2638 
 Jumlah 9126 9054 18.485 36.665 
Sumber : Data Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2012. 

Visi Puskesmas Pattallassang adalah “Mewujudkan Puskesmas 

Pattallassang menjadi puskesmas yang memberikan pelayanan 

kesehatan prima”, dimana Puskesmas Pattallassang adalah salah satu 
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unit pelayanan publik yang ditetapkan untuk mengikuti lomba Citra 

Pelayanan Publik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 

207 Tahun 2012. 

Berdasarkan hasil pemantauan tim penilai lomba Citra Pelayanan 

Publik Propinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar didapatkan beberapa 

hal yang harus segera dibenahi oleh Puskesmas Pattallassang di 

antaranya adalah, Jadwal buka loket yang tidak konsisten, pengunjung 

terlalu lama antri, pelayanan petugas terkesan kurang ramah, identitas 

petugas kurang jelas dimana ada beberapa petugas yang tidak memakai 

papan nama, Jadwal pemeriksaan dokter yang terlalu siang atau 

dokternya datang terlambat, cara memeriksa dokter yang terburu-buru, 

selain itu juga kelengkapan sarana dan prasarana seperti tempat duduk 

pasien yang sudah goyang/ rusak, tempat tidur periksa yang sudah rusak 

dan kurang bersih.  Lingkungan Puskesmas juga kurang bersih, WC 

pasien/ pengunjung kotor, lantai dan dinding juga kurang bersih, sampah 

lama tidak diambil, selokan   penuh sampah, tempat   parkir  yang   sempit  

Dan Tidak jelas pintu   keluar dan  masuk  kendaraan  sehingga  seringkali 

bertabrakan antara kendaraan yang masuk dan keluar. 

Selain Puskesmas Pattallassang sebagai unit pelayanan publik 

yang dituntut untuk mempunyai kinerja tinggi sebagai puskesmas yang 

berada di Kota Kabupaten Takalar sampai saat ini belum melakukan 

survey indeks   kepuasan  masyarakat  yang merupakan    tolok ukur untuk 
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menilai tingkat kualitas layanan.   

 Berdasarkan fenomena terkait dengan pelayanan kesehatan 

tersebut di atas, maka penulis tertarik mengajukan judul “ Indeks 

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan 

Masyarakat  Pattallassang Kabupaten Takalar” 

 
B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di 

atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah : 

1. Bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di  Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana Mutu Pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar? 

3. Bagaimana Kinerja Unit Pelayanan Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Sesuai dengan rumusan masalahan, maka tujuan penelitian ini 

adalah  sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Indeks Kepuasan  Masyarakat   (IKM)   di 

Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar. 

2. Untuk    mengetahui   mutu   pelayanan   Puskesmas  Pattallassang  

Kabupaten Takalar 
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3. Untuk mengetahui kinerja unit Pelayanan Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar. 

D. Manfaat Penelitian 

 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a.  Manfaat Akademik; karena hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan studi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan informasi serta sebagai referensi bagi peneliti 

berikutnya khususnya dalam kajian ilmu administrasi. 

b.  Manfaat Praktis, Karena dapat sebagai bahan evaluasi bagi para 

pengambil kebijakan khususnya yang menyangkut pelayanan 

publik bidang kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Takalar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pelayanan Publik 

 
1.  Pengertian Pelayanan Publik 

Pengertian pelayanan  publik dari Wikipedia Indonesia 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik) ensiklopedia berbahasa 

Indonesia, adalah : 

Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 
maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 
dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan 
di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ada beberapa pakar yang mengartikan pelayanan publik menurut 

kata demi kata yang ada. Pengertian kata demi kata mengenai pelayanan 

publik yang dikemukakan oleh Kotler (dalam Sinambela, dkk, 2006:5) 

misalnya, menyatakan bahwa : 

“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan, meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. 
 

Selanjutnya, Sampara (2000:8) berpendapat bahwa pelayanan 

adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antar   seseorang   dengan   orang   lain   atau   mesin   secara   

fisik   dan  menyediakan kepuasan pelanggan. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik)
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Moenir (2000:12) berpendapat bahwa pelayanan merupakan hal 

yang timbul karena adanya sebab – sebab yang bersifat ideal mendasar 

dan bersifat material. Kebutuhan yang bersifat ideal dan mendasar terdiri 

dari 3 (tiga) macam, yaitu : 
 

1) Adanya rasa cinta dan kasih sayang, dan bersedia melayani dan   
berkorban. 

2) Adanya keyakinan untuk dan terhadap pentingnya saling tolong 
menolong sesama manusia, yang merupakan gerak naluri yang 
sudah melekat pada manusia. Dengan demikian seseorang dapat 
meminta pertolongan orang lain. 

3) Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain 
merupakan suatu keharusan, sehingga inisiatif pertolongan 
muncul dari si pemberi pertolongan. Proses dalam berbuat itulah 
yang diartikan Moenir sebagai pelayanan. 
 

 
Mahmuddin (2000:76) mengembangkan pengertian pelayanan 

dalam konteks pelayanan organisasi mendefisikan pelayanan : 
 

Segala bentuk aktivitas yang dijalankan oleh sumberdaya manusia 
suatu organisasi yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme 
kerja yang telah digariskan dan telah diatur menurut ketentuan 
yang dipegang oleh suatu organisasi dalam memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada semua individu kelompok atau 
masyarakat yang dilayani. 
 

Lebih lanjut dikatakan oleh Gronroos (1990) dalam mendefenisikan 

pelayanan yaitu:  

“Suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 
yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dengan karyawan 
atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 
layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
warga atau pelanggan.”  
 

Pelayanan merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang 

ditawarkan  untuk dijual. (Tjiptono, 2002: 6).   
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Payne (1993:6) mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas 

ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai dan manfaat) intangible 

yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan 

konsumen/barang-barang milik dan tidak menghasilkan transfer 

kepemilikan.   

Sementara defenisi lain yang dikemukakan oleh Kotler (1997:467) 

mengemukakan ; 

“Pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 
dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya, yang pada 
dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilihan sesuatu 
dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu 
produk fisik.”   
  
The Liang Gie (1982) dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi 

menyatakan bahwa, Pelayanan bagi masyarakat adalah kegiatan dari 

organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri 

kepada masyarakat.  

Secara sederhana, Sugiarto (2003) memberikan pengertian 

pelayanan sebagai penguraian masing-masing huruf pada kata service 

sebagai berikut : 
 

S =  Smile for everyone ( Tersenyum kepada setiap orang )  

E =  Exellence in everything we do ( bekerja dengan maksimal)  

R = Reaching every guest with hospitality (menerima tamu dengan  

sopan)  

V =  Viewing every guest as special (menganggap semua orang sama)  

I  =  Inviting guest to return (mengundang tamu untuk datang kembali)  
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C =  Creating a warm atmosphere ( menciptakan atmosfer hangat )  

E =  ye control that shows we care ( pengawasan ) 
 

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu 

penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service 

provider (Barata, 2003: 11) adalah pihak yang dapat memberikan suatu 

layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 

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

Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau 

konsumen (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia 

layanan. 

 
2.  Karakteristik Pelayanan 

Beberapa karakteristik dari pelayanan yaitu :  

1. Tidak berwujud (intangiability)  

Pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak 

dapat dirasakan, dan dinikmati sebelum dibeli konsumen. Menurut 

Berry (dalam Tjiptono, 2002: 15) konsep intangiability memiliki dua 

pengertian yaitu:  

a.  Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa.  

b. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau 

dipahami secara rohaniah. 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparitibility)  

Pada umumnya pelayanan yang diproduksi (dihasilkan) dan 

dirasakan pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh 
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seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka mereka 

merupakan bagian dari pelayanan itu. Ciri khusus dalam 

pemasaran jasa adalah adanya interaksi antara penyedia jasa 

dan pelanggan.  

3. Variability/heterogeneity/inconsistency  

Pelayanan senantiasa mengalami perubahan tergantung dari 

siapa penyedia pelayanan dan kondisi dimana pelayanan 

tersebut diberikan. Pelayanan bersifat sangat variabel karena 

merupakan nonstandardized output, artinya banyak variasi 

bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di 

mana pelayanan tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor yang 

menyebabkan variabilitas kualitas pelayanan Bovee, Houston, 

dan Thill (dalam Tjiptono, 2002:17) yaitu kerjasama atau 

partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral/motivasi 

karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja 

perusahaan.  

4. Tidak tahan lama (Perishability)  

Pelayanan tidak dapat disimpan sebagai persediaan yang siap 

dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan, karena hal tersebut 

maka   pelayanan  tidak tahan lama. Dengan demikian bila suatu 

pelayanan tidak digunakan maka pelayanan tersebut akan 

berlalu begitu saja.  

5. Lack of ownership  
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Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara barang 

dan jasa/pelayanan.  Pada pembelian barang, konsumen 

memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang 

dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan ataupun  

menjualnya kembali barang yang telah dibeli. Di lain pihak, pada 

pembelian jasa atau pelayanan, pelanggan mungkin hanya 

memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang 

terbatas. Pembayaran biasanya ditujukan untuk pemakaian, 

akses atau penyewaan item-item tertentu berkaitan dengan 

jasa/pelayanan yang ditawarkan.  

Sedangkan menurut Parasuraman, et al (1985), ada tiga 

karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu :  

1. Intangibility, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat  

performance dan hasil pengalaman dan bukannya suatu objek. 

Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba, atau 

ditest sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas.  

2. Heterogeneity, berarti bahwa pemakai jasa atau pelanggan memiliki 

kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan 

yang sama mungkin mempunyai prioritas yang berbeda.  

3. Inseparability, berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu 

pelayanan tidak terpisahkan. Kualitas terjadi selama penyampaian 

pelayanan, biasanya terjadi selama interaksi klien dan penyedia 

jasa.   



15 
 

Dari beberapa karakteristik pelayanan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan itu tidak dapat dirasa, diraba, dilihat sebelum dibeli atau 

dikonsumsi oleh pelanggan, pelayanan yang diberikan kepada tiap orang 

juga berbeda-beda, itu dikarenakan setiap orang mempunyai kepentingan 

yang berbeda dan pelayanan yang diberikan pastinya juga akan berbeda. 

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris, public, yang berarti 

umum, masyarakat dan negara. Dalam perjalanannya, kata publik telah 

dibakukan dalam bahasa Indonesia, yang berarti umum, orang banyak, 

ramai. Syafei, dkk (1999) berpendapat bahwa publik adalah “Sejumlah 

manusia yang mempunyai kesamaan berpikir, perasan, harapan, sikap 

dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang 

merasa memiliki”. 

Oleh karena itu pelayanan publik dapat diartikan 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. Pelayanan publik juga 

diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok atau tata cara yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya, menurut Kep. Men. Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003: 

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
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pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengertian lain yang akan menambah pengetahuan kita tentang 

pelayanan publik adalah pengertian menurut Rancangan Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Pelayanan Publik. Dalam Rancangan Undang-

Undang tersebut, menyebutkan bahwa pengertian pelayanan publik 

adalah “Kegiatan   atau  rangkaian  kegiatan  dalam   rangka   pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan   hak-hak   sipil   setiap  warga    

penduduk   atas   suatu barang, jasa  dan   atau   Pelayanan   administrasi  

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang 

harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi 

ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan 

layanan jasa dan atau barang publik. 

Selanjutnya Nurcholis (2005: 180) secara rinci membagi fungsi 

pelayanan publik ke dalam bidang-bidang sebagai berikut: 

a. Pendidikan. 

b. Kesehatan. 

c. Keagamaan. 

d. Lingkungan: tata kota, kebersihan, sampah, penerangan. 

e. Rekreasi: taman, teater, musium, turisme. 

f. Sosial. 

g. Perumahan. 

h. Pemakaman/krematorium. 
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i. Registrasi penduduk: kelahiran, kematian. 

j. Air minum. 

k. Legalitas (hukum), seperti KTP, paspor, sertifikat, dll. 

Dalam   Kep. Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003   tentang   

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengelompokan 

pelayanan publik secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan administratif 

2. Pelayanan barang 

3. Pelayanan jasa 
 

3.   Asas Pelayanan Publik 

a) Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 
 

b) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan. 
 

c) Kondisional, Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpengang pada prinsip 

efesiensi dan efektivitas. 
 

d) Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat.  

e) Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 

suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
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f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing – 

masing pihak.  

 
4.  Prinsip Pelayanan Publik  

    a) Kesederhanaan, Prosedur pelayanan publik tidak berbelit – belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

    b) Kejelasan. 

       (1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

       (2) Unit Kerja/ Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab            

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

  (3) Rincian biaya pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurung 

waktu yang telah ditentukan. 

    c) Kepastian waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurung waktu yang telah ditentukan. 

d) Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan   

sah. 

e) Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

f) Tanggung jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan dam pelaksanaan 

pelayanan publik. 
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g) Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi, 

media dan informatika (Telematika). 

h) Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

 memadai mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 

 memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

i) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

j) Kenyamanan, Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti 

tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya. 

 
5.  Standar Pelayanan  

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau 

penerima pelayanan, sekurang – kurangnya meliputi : 

a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

b.   Waktu    penyelesaian, yang    ditetapkan   sejak   saat   pengajuan 

c.   permohonan   sampai   dengan   penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 
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d.   Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

e.   Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

f.   Sarana dan prasarana, yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan  publik.  

g.    Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan  dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 

perilaku yang dibutuhkan.   

6.   Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

a) Fungsional, merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya. 

b) Terpusat, merupakan pola pelayanan yang diberikan secara 

fungsional oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan 

wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang 

bersangkutan. 

c) Terpadu. 

(1) Terpadu Satu  Atap, diselenggarakan  dalam  satu   tempat yang  

       meliputi   berbagai    jenis  pelayanan  yang   tidak   mempunyai  

keterkaitan proses  dan dilayani melalui beberapa pintu. 

(2) Terpadu Satu Atap, diselenggarakan dalam satu tempat  

yang meliputi   berbagai   jenis   pelayanan  yang  tidak  memiliki 
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keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu 

d) Gugus Tugas, dimana petugas pelayanan publik secara perorangan 

atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi 

pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 

 
7.  Kualitas Pelayanan Publik 
 

Definisi kualitas sangat beranekaragam dan mengandung banyak 

makna. Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan 

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Goetsch dan Davis (dalam 

Tjiptono, 2002:4) mendefinisikan “kualitas merupakan suatu kondisi 

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

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 

Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler (1997:49) adalah  

“seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang 
berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 
dinyatakan atau yang tersirat”.  
 
Ini jelas merupakan definisi kualitas yang berpusat pada konsumen, 

seorang produsen dapat memberikan kualitas bila produk atau pelayanan 

yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi  harapan konsumen. 

Kualitas merupakan suatu tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan 

pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Wyckof (dalam Tjiptono, 2002:59)   

Kualitas   pelayanan   telah   menjadi   salah satu isu penting dalam 

 penyediaan layanan publik di Indonesia. Kesan buruknya pelayanan 

publik selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia 
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layanan di Indonesia. Selama ini pelayanan publik selalu identik dengan 

kelambanan, ketidak adilan, dan biaya tinggi. Belum lagi dalam hal etika 

pelayanan di mana perilaku aparat penyedia layanan yang tidak ekspresif 

dan mencerminkan jiwa pelayanan yang baik.  

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk/jasa 

dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

telah ditentukan atau bersifat laten (Lupiyoadi, 2001: 144) 

Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya 

konsisten satu sama lain:  

1.  persepsi konsumen, 

2.  produk/jasa,  

3. proses.  

Untuk yang berwujud barang, ketiga orientasi ini hampir selalu 

dapat dibedakan dengan jelas tetapi tidak untuk jasa. Untuk jasa, produk 

dan proses mungkin tidak dapat dibedakan dengan jelas, bahkan 

produknya adalah proses itu sendiri.  

Perspektif kualitas yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mewujudkan kualitas suatu produk/jasa. David (dalam Tjiptono, 2002:4), 

mengidentifikasikan adanya lima alternatif perspektif kualitas yang biasa 

digunakan, yaitu:  

1. Transcendental Approach  

Kualitas dalam pendekatan ini, dipandang sebagai innate 
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excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi 

sulit didefinisikan atau dioperasionalkan. Sudut pandang ini 

biasanya diterapkan dalam dunia seni.  

2.    Product-based Approach  

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan 

karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat 

diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam 

jumlah beberapa unsur atribut yang dimiliki produk.  

 3.  User Based Approach  

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang 

paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived 

quality) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.  

4.   Manufacturing-based Approach  

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan 

praktek-praktek perekayasaan dan pemanufakturan, serta 

mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian/sama dengan 

persyaratan (conformance to requirements).  

    5.   Value-based Approach  

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. 

Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, 

kualitas didefinisikan sebagai “affordable exelence”.  
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      Kualitas kepuasan pelanggan ditentukan oleh 10 dimensi menurut 

Parasuraman, et al (1985)  yaitu : 

1. Tangibles, keberadaan fisik pemberi pelayanan, meliputi tempat parkir, 

fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan fasilitas 

fisik, peralatan dan perlengkapan modern. 

2. Reliability, mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi 

kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). 

Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanan (jasa) nya secara 

tepat sejak saat pertama (right in the firts time). Selain itu juga berarti 

bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya. 

3.  Responsiveness,  pelayanan yang baik harus disertai dengan tingkat 

keikutsertaan /keterlibatan dan daya adaptasi yang tinggi, yaitu 

membantu dengan segera memecahkan masalah. 

4. Competence,  pelayanan yang baik harus di dasarkan kepada 

kecakapan/keterampilan yang tinggi. 

5.  Access,  meliputi memberikan/menyediakan keinginan pelanggan dan 

pelayanan yang mudah dihubungi. 

6. Courtesy,  pelayanan yang baik harus disertai dengan sikap 

keramahan, kesopanan  kepada pihak yang dilayani. 

7.  Communication,  pelayanan yang baik harus didasarkan kepada 

kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak yang di layani. 

8. Credibility,   pelayanan   yang   baik   harus   dapat   memberikan    rasa 

     kepercayaan yang tinggi kepada pihak yang di layani. 
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9. Security, pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada 

pihak yang di layani dan membebaskan dari segala resiko atau keragu-

raguan pelanggan. 

10.Understanding The Customer,  pelayanan yang baik harus didasarkan 

kepada kemampuan menanggapi atau rasa pengertian kepada 

keinginan pihak yang dilayani. 

Dalam pengembangan selanjutnya Parasuraman, et al (1990), kualitas 

pelayanan (jasa) dikelompokkan ke dalam 5 dimensi : 

1.   Bukti Langsung (Tangible), yaitu : sebagai fasilitas yang dapat dilihat 

dan di gunakan perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan 

pelanggan,seperti gedung kantor, peralatan kantor, penampilan 

karyawan dan lain lain. 

2.    Kendala (Reliability), yaitu : kemampuan memberikan pelayanan 

kepada pelanggan sesuai dengan yang di harapkan, seperti 

kemampuan dalam menempati janji, kemampuan memecahkan 

masalah dan kemampuan untuk meminimumkan kesalahan. 

3.    Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu sebagai sikap tanggap, mau 

mendengarkan dan merespon pelanggan dalam upaya memuaskan 

pelanggan, misalnya : mampu memberikan informasi secara benar 

dan tepat, tidak menunjukan sikap sok sibuk dan mampu memberikan 

pertolongan dengan segera. 

4.   Jaminan (Assurance), yaitu : kemampuan karyawan dalam 

menimbulkan        kepercayaan   dan   keyakinan   pelanggan   melalui  
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pengetahuan, kesopanan serta menghargai perasaan pelanggan. 

5.   Kepedulian/Empati (Emphaty), yaitu : kemampuan atau kesediaan 

karyawan memberikan perhatian yang bersifat pribadi, seperti 

bersikap ramah, memahami kebutuhan dan peduli kepada 

pelanggannya. 

Sementara itu Lovelock (dalam sedarmayanti, 2000:203) juga 

menyatakan perlunya diperhatikan lima prinsip untuk menyiapkan kualitas 

pelayanan yaitu: 
 

a) Tangibles (Terjamah), seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan,  
personal dan komunikasi material,  

b)  Reliability (Handal), yaitu kemampuan membentuk pelayanan 
yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki ketergantungan.                      

c)  Responsiveness (Pertanggungjawaban), yakni rasa 
tanggungjawab terhadap mutu pelayanan.  

d)  Assurance (Jaminan), yaitu pengetahuan, perilaku, dan 
kemampuan pegawai. 

e)  Empathy (Empati), yaitu perhatian perorangan pada pelanggan.  

Gronroos (dalam Jasfar, 2005:53), juga mengemukakan dimensi 

kualitas untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu :  

1. Techinal atau outcome dimension, yaitu berkaitan dengan apa yang 

diterima konsumen. Dimensi ini sama artinya dengan apa yang disebut 

kompetisi (Competence) oleh Parasuraman.  

2. Fungsional atau process releted dimension, yaitu berkaitan dengan cara 

jasa disampaikan atau disajikan. 

Menurut Gronroos kualitas layanan meliputi :   

1.  Kualitas fungsi, yang menekankan bagaimana layanan dilaksanakan, 

terdiri dari : dimensi kontak dengan konsumen, sikap dan perilaku, 
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hubungan internal, penampilan, kemudahan akses, dan service 

mindedness.  

2.  Kualitas teknis dengan kualitas output yang dirasakan konsumen, 

meliputi harga, ketepatan waktu, kecepatan layanan, dan estetika 

output.  

3.  Reputasi perusahaan, yang dicerminkan oleh citra perusahaan dan 

reputasi di mata konsumen. 

 Konsep Kualitas yang diharapkan adalah penilaian pelanggan 

mengenai  keseluruhan  kesatuan keunggulan pelayanan Zeithaml  (dalam 

Pasuraman, 1990). Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

baik dan memuaskan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan 

dan berakhir pada persepsi pelanggan, Kotler   (dalam Tjiptono, 2002:17).   

 Persepsi terhadap kualitas pelayanan didefinisikan sebagai 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Sedangkan harapan 

terhadap kualitas pelayanan didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan 

sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan acuan atau 

standar dalam menilai produk tersebut. (Tjiptono, 2002: 24)  

 Pada prinsipnya, definisi kualitas pelayanan berfokus pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Harapan 

pelanggan bisa berupa tiga macam tipe Rust, et al  (dalam Tjiptono, 2002: 

259) yaitu:  
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1. Will Expectation, yaitu tingkat kinerja yang yang diprediksi atau 

diperkirakan konsumen akan diterimanya, berdasarkan semua 

informasi yang diketahuinya. 

2. Should Expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah 

sepantasnya diterima konsumen.  

3. Ideal Expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang 

diharapkan dapat diterima konsumen. 

 Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai riset yang telah 

dilakukan, Gronross (dalam Tjiptono, 2002) mengemukakan enam kriteria 

kualitas pelayanan yang dipersiapkan baik, yakni sebagai berikut:  

1. Professionalism and skill. Pelanggan mendapati bahwa penyedia 

jasa, karyawan, system operasional, dan sumber daya fisik, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah mereka secara profesional (outcome-related 

criteria)  

2. Attitudes and Behavior. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa 

(customer contact personnel) menaruh perhatian besar pada 

mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka 

secara spontan dan ramah (process-related criteria)  

3. Accessibility and Flexibility. Pelanggan merasa bahwa penyedia 

jasa, lokasi, jam operasi, karyawan, dan sistem operasionalnya, 

dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan 

dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain itu, juga 
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dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan 

keinginan pelanggan secara luwes (process-related criteria)  

4. Reliability and Trustworthiness. Pelanggan merasa bahwa apa pun 

yang terjadi atau telah disepakati, mereka bisa mengandalkan 

penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dalam memenuhi 

janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan 

kepentingan pelanggan (process-related criteria)  

5. Recovery. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau 

sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak dapat diprediksi, maka 

penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk 

mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat (process-

related criteria)  

6. Reputation and Credibility. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari 

penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/tambahan 

yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (image-related 

criteria).    

 Berdasarkan   hasil penelitian   Pusat  Studi   Kependudukan UGM 

(2002), kinerja pelayanan yang buruk antara lain ditandai oleh beberapa 

hal seperti (LAN, 2003:2) : 

a. Ketidakpuasan masyarakat pada umumnya terletak pada waktu, 

biaya dan cara pelayanan. 

b. Masih terdapat deskriminasi pelayanan, yang pada umumnya 

didasarkan   pada  deskriminasi atas hubungan pertemanan, afiliasi  
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politik, etnis dan bahkan agama. 

c. Hal-hal seperti rantai birokrasi, suap dan pungli menjadi semakin 

diterima dan dianggap wajar. 

d. Orientasi pelayanan tidak terhadap pengguna jasa tetapi pada 

kepentingan pemerintah dan pejabatnya. 

e. Budaya yang berkembang bukan budaya pelayanan melainkan 

budaya kekuasaan. 

f. Prinsip yang mendasari sistem pelayanan bukan trust melainkan 

distrust, prosedur yang diterapkan bukan untuk memfasilitasi tetapi 

untuk mengontrol perilaku. 

g. Kewenangan untuk melayani terdistribusi pada banyak satuan birokraasi 

Pelayanan publik yang baik, yang merupakan harapan dari para 

pelanggan, yang merupakan pelayanan yang berkualitas adalah 

pelayanan yang cepat selesai, tidak mengandung banyak  kesalahan, 

pelayanan yang menyenangkan, pelayanan yang telah mengikuti proses 

dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Oleh karena itu kemudian muncul beberapa kriteria pelayanan 

(LAN, 2003), yaitu : 

a. Kesederhanaan, yaitu tata cara pelayanan dapat diselenggarakan 

secara mudah,  lancar,  cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan dilaksanakan oleh pelanggan. 

b. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap 

dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara 
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c. pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga 

keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan data dan 

tepat waktu. 

d. Tanggung jawab dari petugas pelayanan yang meliputi pelayanan 

sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan 

secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera 

diberitahukan. 
 

e. Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas 

pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan.  

e. Pendekatan  kepada   pelanggan dan    kemudahan kontak 

pelanggan dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudah 

dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara 

langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena itu, 

lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan harus diperhatikan. 

f. Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan 

dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. 

Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam 

konsumen konkret. Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu 

menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang 

diberikan tidak dikonsumsi para pelanggan melalui kontak 

langsung. 

g. Keterbukaan,   yaitu   bahwa   pelanggan   bisa mengetahui seluruh 
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informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gambling, 

meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu 

penyelesaian, biaya dan lain-lain. 
 

h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan. Komunikasi yang baik 

dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh 

informasi yang berhak diperoleh dari penyedia pelayanan dalam 

bahasa yang mereka mengerti. 
 

i. Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan 

penyedia pelayanan adanya usaha yang membuat penyedia 

pelayanan tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada  Pelanggan 

dan   kemapuan   penyedia   pelayanan  untuk menjaga pelanggan 

tetap setia. 
 

j. Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, rincian biaya 

layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian  

laanan tersebut.  Hal ini sangat   penting   karena   pelanggan tidak  

boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan. 

k. Keamanan, yaitu usaha  untuk memberikan rasa  aman  dan  bebas 

pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. 

Jaminan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, 

finansial dan kepercayaan pada diri sendiri. 

l. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. 

Mengerti apa yang diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah 
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m.sukar. Dapat dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan 

khusus yang diinginkan pelanggan dan memberikan perhatian 

secara personal. 

n. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, 

berupa fasilitas fisik, adanya petugas yang melayani pelanggan, 

peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu 

pengenal dan fasilitas penunjang lainnya. 

o. Efisien, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada 

hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran 

pelayanan   dengan   tetap   memperhatikan    keterpaduan   antara 

persyaratan dengan produk pelayanan. 

p. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan 

secara wajar dengan memperhatikan nilai barang / jasa dan 

kemampuan pelanggan untuk membayar. 

Sedangkan menurut Gasperz (dalam Sanapiah 2000) menjelaskan 

ada 10 dimensi jasa pelayanan yaitu:  

1. Kepastian waktu pelayanan  

Ketepatan waktu yang diharapkan berkaitan dengan waktu proses 

atau penyelesaian, pengiriman, penyerahan, jaminan, atau garansi, 

dan menanggapi keluhan.  

2. Akurasi pelayanan  

Akurasi pelayanan berkaitan dengan realibilitas pelayanan, bebas 

dari kesalahan-kesalahan.  
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3. Kesopanan dan keramahan  

Dalam memberikan pelayanan personil yang ada berada digaris 

depan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal harus 

dapat memberikan sentuhan peribadi yang menyenangkan.   

4. Tanggung jawab  

Bertanggung jawab dalam penerimaan pesan atau permintaan dan 

penanganan keluhan pelanggan eksternal.   

5. Kelengkapan  

Kelengkapan pelayanan menyangkut lingkup (cakupan) pelayanan 

ketersediaan sarana pendukung.  

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan  

Kemudahan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan banyaknya 

pelanggan petugas yang melayani dan fasilitas yang mendukung.  

7. Pelayanan pribadi  

Pelayanan pribadi berkaitan dengan kemampuan petugas dalam 

memberikan waktu yang luang terhadap pelanggan dalam 

memberikan pelayanan.  

8. Variasi model pelayanan  

Variasi model pelayanan berkaitan dengan inovasi untuk 

memberikan pola baru pelayanan.  

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan  

Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkaitan dengan ruang 

tunggu/tempat pelayanan kemudahan, ketersediaan, data/ /Informasi 
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dan petunjuk-petunjuk  

10. Atribut pendukung pelayanan  

Atribut pendukung pelayanan dapat berupa ruang tunggu yang 

mempunyai AC, bahan bacaan, TV, musik dan kebersihan 

lingkungan. 

Ada pakar yang menguraikan tentang kualitas pelayanan 

berdasarkan makna kata yang dikandungnya, seperti yang disampaikan 

oleh Gaspersz (dalam Sampara 2000:9) yang menyampaikan makna 

kualitas pelayanan dari definisi konvensional kualitas dan strategis. 

Kualitas mengacu pada pengertian pokok : 

a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang 

memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk. 

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan 

atau kerusakan. 

 Agar pelayanan yang diberikan berkualitas, maka kedua kualitas 

yang dimaksud harus terpenuhi. Master (dalam Juliantara, dkk 2005:19) 

mengemukakan berbagai hambatan dari pengembangan sistem 

manajemen kualitas, yang antara lain : 

1. Ketiadaan komitmen dari manajemen. 

2.  Ketiadaan   pengetahuan   dan kekurangan   tentang  manajemen  

kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani. 
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3. Ketidakmampuan  aparatur mengubah  kultur yang mempengaruhi  

kualitas manajemen pelayanan pelanggan. 

4. Ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan 

pedoman dalam pelayanan pelanggan. 

5. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan. 

6. Ketidakmampuaan membangun   learning organization, learning  

by the individuals dalam organisasi. 

7. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan.  

8. Ketidakcukupan sumber daya dan dana. 

9. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi 

karyawan. 

10. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke dalam 

organisasi. 

11. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan, 

baik internal maupun eksternal. 

12. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerjasama. 
 

 
 

B. Kepuasan Masyarakat 
 

 

1.  Pengertian Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan 
 
 

Menurut Zeithaml  (1990) definisi kepuasan adalah Respon atau 

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan 

merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, 

atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. 
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Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 1996:146) bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan  seseorang    setelah membandingkan 

kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan adalah 

fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. 

Kualitas termasuk semua elemen yang diperlukan untuk memuaskan 

tujuan pelanggan, baik internal maupun ekternal, juga termasuk tiap-tiap 

item dalam produk kualitas yaitu kualitas layanan, performance, availibility, 

durability, aesthetic, reability, maintainability, logistic, supprtability, 

costomer service, training, delivery, billing, shipping, repairing, marketing, 

warranty, dan life cycle cost. 

  Pasuraman, et al (1990), mengemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan 

yang didapatkannya. Sedangkan Lovelock dan Wright 

(2005:102) menjelaskan bahwa kepuasan adalah keadaan emosional, 

reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, 

kejengkelan, kegembiraan atau kesenangan. Tidak mengherankan bahwa 

perusahaan telah menjadi terobsesi dengan kepuasan pelanggan, 

mengingat hubungannya yang langsung dengan kesetiaan pelanggan, 

pangsa pasar dan keuntungan.  
 

Melalui komunikasi, baik antar   pelanggan   maupun   dengan 

supplier akan menjadikan  harapan bagi pelanggan terhadap  kualitas 

produk yang akan dibelinya. Pemahaman terhadap harapan-harapan 

pelanggan oleh supplier merupakan input untuk melakukan perbaikan dan 
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peningkatan kualitas produk, baik barang maupun jasa. Pelanggan akan 

membandingkan dengan produk jasa lainnya. Bilamana harapan-

harapannya terpenuhi, maka akan menjadikannya pelanggan loyal, puas 

terhadap produk barang atau jasa yang dibelinya. Sebaliknya, bilamana 

tidak puas, supplier akan ditinggalkan oleh pelanggan. 

      Menurut Zeithaml, et al (1990) terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan, yaitu sebagai berikut : 

1.  Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya (word of 

mounth communication). Dimana hal ini merupakan faktor potensial 

yang menentukan ekspektasi pelanggan. Sebagai contoh, seorang 

pelanggan memiliki perusahaan yang diharapkan dapat 

memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi berdasarkan 

rekomendasi teman-teman atau tetangganya. 

2. Ekspektasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu 

dimana kebutuhan pribadi (personnel needs). 

3.  Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan 

pelayanan dapat juga mempengaruhi tingkat ekspetasi pelanggan. 

4. Komunikasi dengan pihak eksternal (external communication) dari 

pemberi layanan memainkan peranan kunci dalam membentuk 

ekspektasi pelanggan. 

 
2.  Konsep Pengukuran Kepuasan Masyarakat / Pelanggan 

 

 Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2002:104) terdapat 4 (empat) 

metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut : 
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 1.  Sistem keluhan dan saran. 
 

Artinya setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di 

tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, 

menyediakan saluran telepon. 
 

2.  Survei kepuasan pelanggan.  

Artinya kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan 

metode survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara 

pribadi. Dengan melalui survei, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan 

sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Pengukuran 

kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, di antaranya sebagai berikut: 

a. Directly reported satisfaction, yaitu   pengukuran  dilakukan   secara 

langsung melalui pertanyaan, seperti sangat  tidak puas, tidak puas, 

netral, puas, dan sangat puas. 

b. Derived dissatisfacatin, yaitu pertanyaan yang menyangkut  besarnya 

harapan pelanggan terhadap atribut. 

c.   Problem analysis, artinya pelanggan yang dijadikan responden untuk 

mengungkapkan dua hal pokok, yaitu (i) masalah-masalah yang 
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mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan (ii) 

saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

d. Importance-performance   analsis,  artinya    dalam    teknik   ini 

responden diminta  untuk merangking    berbagai   elemen   dari 

penawaran berdasarkan pentingnya elemen. 

3.  Ghost shopping. 

Artinya   metode ini    dilaksanakan    dengan    cara    mempekerjakan 

beberapa orang (Ghost sopper) untuk berperan atau bersikap sebagai 

pelanggan / pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. 

Kemudian Ghost sopper menyampaikan temuan-temuan mengenai 

kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk 

tersebut. 

4.   Lost customer analysis. 

Artinya perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah 

berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok dan diharapkan 

diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 

 Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk. 

Suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhannya. Aspek mutu suatu produk dapat diukur. Pengukuran 

tingkat kepuasan erat hubungannya dengan mutu produk (barang atau jasa). Di 

samping itu, pengukuran aspek mutu bermanfaat bagi pimpinan bisnis, yaitu (i) 

untuk mengetahui dengan baik bagaimana jalannya proses bisnis; (ii) 

mengetahui di mana harus melakukan perubahan dalam upaya 
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melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk memuaskan 

pelanggan; (iii) menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah 

ke perbaikan 
 
 

Ukuran kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai kurang 

puas,puas dan sangat puas.Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan 

pelanggan dapat digunakan untuk beberapa tujuan Kotler (dalam Tjiptono, 

2002) , yaitu : 
 

1. Mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu 

pelayanan yang dicari,diminati dan diterima atau tidak di terima 

pelanggan,yang akhirnya pelanggan merasa puas dan terus 

melakukan kerja sama. 
 

2. Mengetahui kebutuhan,keinginan, persyaratan, dan harapan 

pelanggan pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang 

disediakan perusahaan yang sesungguhnya dengan harapan 

pelanggan atas pelayanan yang diterima. 
 

 

3. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan 

pelanggan. 
 

4. Menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas 

pelayanan dimasa akan datang. 
 

Konsumen pelayanan kesehatan tidak dapat dinilai secara teknis 

medis, oleh karena itu mereka menilai dari sisi non teknis. Ada dua 

penilaian tentang pelayanan kesehatannya yaitu kenyamanan dan nilai 

pelayanan yang diterima konsumen pelayanan  dengan harapan 
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terhadappelayanan yang diberikan sehingga membentuk kepuasan mutu 

pelayanan. Hasil yang dapat terjadi (Azwar, 1996) 

1. Jika harapan itu terlampaui, pelayanan tersebut dirasakan sebagai 

kualitas pelayanan yang luar biasa. 

2. Jika harapan sama dengan pelayanan yang dirasakan, maka 

kualitas memuaskan 

3. Jika harapan tidak sesuai atau tidak terpenuhi maka kualitas 

pelayanan tersebut dianggap tidak dapat diterima atau 

mengecewakan pasien. 

 

3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 
 

       Dalam kaitannya dengan beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan, Tjiptono (2002:51) mengatakan bahwa 

ketidakpuasan pelanggan disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang relatif dapat dikendalikan perusahaan, 

misalnya karyawan yang kasar, jam karet, kesalahan pencatatan 

transaksi. Sebaliknya, faktor eksternal yang di luar kendali perusahaan, 

seperti cuaca, gangguan pada infrastruktur umum, aktivitas kriminal, dan 

masalah pribadi pelanggan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hal terjadi 

ketidakpuasan, ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan 

pelanggan, yaitu : 

1. Tidak melakukan apa-apa, pelanggan yang tidak puas tidak 

melakukan komplain, tetapi mereka praktis tidak akan membeli atau 

menggunakan jasa perusahaan yang bersangkutan lagi. 
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2.  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah pelanggan yang 

tidak puas akan melakukan komplain atau tidak, yaitu : 

a.  Derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan. 

b. Tingkat ketidakpuasan pelanggan. 

c.  Manfaat yang diperoleh. 

d.  Pengetahuan dan pengalaman. 

e.  Sikap pelanggan terhadap keluhan. 

f.  Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi. 

g.  Peluang keberhasilan dalam melakukan complain. 

 
C.  Indeks Kepuasan masyarakat 

Berdasarkan   target-target    yang    tercantum   dalam  Road   Map 

Reformasi   Birokrasi   2010-2012  (peraturan Menteri PAN dan RB Nomor  

20 Tahun 2010), baik secara mikro yang harus dilaksanakan oleh setiap 

instansi maupun secara makro yang merupakan target nasional, bahwa 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur keberhasilan 

program Reformasi Birokrasi.  Pengukuran atas “kepuasan masyarakat” 

ini  sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Gran 

Design Reformasi Birokrasi, yakni meningkatkan pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

      Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan persepsi publik 

terhadap layanan yang disediakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. 

IKM mengadopsi pendekatan kepuasan pelanggan/masyarakat (the client 

satisfaction approach). (Martin dan Kettner, 1996). Pendekatan kepuasan 
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masyarakat ini melihat kualitas pelayanan pada hasil (result), pengaruh 

(effects), dampak (impact) dan manfaat (benefit) yang diperoleh. Sumber 

data untuk pendekatan ini biasanya dilakukan dengan survei pasar atau 

survei kepuasan masyarakat pemanfaat layanan publik (client satisfaction 

survey).  

      Pengertian umum tentang Indeks Kepuasan Masyarakat yang 

tertuang dalam Kep. Men. PAN No : KEP/25/M.PAN/2/2004, antara lain 

mengenai pengertian dibawah ini : 

 

a. Indeks  Kepuasan  Masyarakat (IKM)  adalah  data   dan   informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat 

dalam   memperoleh      pelayanan   dari   aparatur   penyelenggara 

pelayanan publik   dengan  membandingkan  antara harapan dan 

kebutuhannya. 

b. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. 

c. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan 

pemerintah daerah termasuk BUMN / BUMD dan BHMN. 

d. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam  

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Unit  pelayanan  publik   adalah  unit  kerja / kantor pelayanan Pada 

instansi pemerintah   termasuk   BUMN / BUMD   dan  BHMN, yang  
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secara langsung maupun  tidak  langsung  memberikan   

pelayanankepada penerima pelayanan. 

f. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah 

yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
 

g. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga 

instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

h. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. 

i. Biaya    pelayanan    publik    adalah   segala  biaya  (dengan nama  

atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian 

pelayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan. 
 

j. Unsur   pelayanan   adalah  faktor  atau   aspek   yang   terdapat 

dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai 

variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk 

mengetahui kinerja unit pelayanan. 

k. Responden   adalah   penerima   pelayanan  publik yang  pada  

saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau 

yang pernah   menerima  pelayanan  dari  aparatur   Penyelenggara 
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 pelayanan. 

Sasaran Indeks Kepuasan masyarakat adalah : 

1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 

2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga 

pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya 

guna dan berhasil guna; 

3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat 

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh 

manfaat sebagai berikut: 

1. Diketahui  kelemahan atau kekurangan dari   masing-masing  unsur 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan  upaya 

yang perlu dilakukan; 
 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh 

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 
 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan 

6. pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya 

peningkatan kinerja pelayanan; 
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7. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan. 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri PAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, Yang 

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan 

reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran 

indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :  

1. Prosedur Pelayanan 

2. Persyaratan Pelayanan 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

7. Kecepatan Pelayanan 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 
 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

13. Kenyamanan Lingkungan 

14. Keamanan Pelayanan 

Setiap instansi pemerintah perlu menunjuk atau menugaskan unit 

kerja tertentu yang secara independen dapat melakukan pemantauan dan 
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evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),  

Secara berkala pimpinan unit pemantau yang ditunjuk tersebut 

melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan 

instansi pemerintah yang bersangkutan, sebagai bahan penyusunan 

kebijakan dalam rangka peningatan kualitas pelayanan publik. 

Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat IKM) unit pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya 

wajib dipublikasikan kepada masyarakat. 

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara 

berkala diperlukan survey secara periodik dan berkesinambungan.  

Dengan demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan 

masyarakat dalam menerima pelayanan publik. (Kep. Men. PAN No : 

KEP/25/M.PAN/2/2004) 

 
D. Kerangka Pikir 

 
      Ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan penerima pelayanan (masyarakat). Kepuasan masyarakat 

dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai 

dengan   yang    dibutuhkan   dan diharapkan,   Dengan  menggunakan 14 
 

 indikator yaitu : Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan 

Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggungjawab 

Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan 

Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kesopanan dan 



49 
 

Keramahan Petugas, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kepastian Biaya 

Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan, 

Keamanan     Pelayanan       (Kep. Men. PAN No : KEP/25/M.PAN/2/2004) 
 

setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survey indeks 

kepuasan masyarakat. 
 

     Indeks kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan 

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan  kualitas 

pelayanan publik selanjutnya. 

      Berdasarkan gambaran tersebut dan dilandasi dengan kerangka   teori 

yang telah diuraikan sebelumnya maka kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1 
Kerangka Pikir Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 

Pelayanan Publik di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

14 indikator 
Kep.MENPAN No. 25 Tahun 2004 

 
1. Prosedur pelayanan 

2. Persyaratan Pelayanan 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

5. Tanggungjawab Petugas Pelayanan 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

7. Kecepatan Pelayanan 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

13. Kenyamanan Lingkungan 
14. Keamanan Pelayanan 

Pelayanan 
Puskesmas Pattallassang Kab. Takalar 

Indeks kepuasan Masyarakat  
(IKM) 

 

Kinerja Unit Pelayanan 
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E. Definisi Operasional 
 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhan 

2. Prosedur Pelayanan, yaitu  kemudahan  tahapan pelayanan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

3. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

4. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan petugas 

pelayanan (nama, jabatan,kewenangan dan tanggung jawabnya). 

5. Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 

pelayanan terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan. 

6. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang 

dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 
 

7. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu keahlian dan keterampilan 

petugas dalam memberikan / menyelesaikan pelayanan. 

8. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 

9. Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan / status yang dilayani. 
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10. Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu perilaku petugas 

pelayanan secara sopan, ramah, menghargai, dan menghormati. 

11. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

12. Kepastian Biaya Pelayanan, kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 

13. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

14. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana   

pelayanan yang bersih dan teratur sehingga memberi rasa nyaman. 

15. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan penyelenggara pelayanan atau sarana yang digunakan. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini mengemukakan bahwa jika variable 

kualitas pelayanan publik mempunyai nilai konversi ikm per variabel 62,50 

maka variabel kualitas layanan harus ditingkatkan, yang juga beararti 

masyarakat tidak puas dengan kinerja petugas.  Jika variabel kualitas 

layanan publik mempunyai nilai konversi ikm > 62,50 maka variabel 

kualitas layanan harus dipertahankan, yang juga berarti masyarakat puas 

dengan kinerja petugas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 

A. Desain Penelitian 
 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

penelitian  kuantitatif deskriptif. Dimana, penelitian ini  dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.  

 

B. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi  
 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada 

pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam 

ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2010).  Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pengunjung/pengguna Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar, dimana rata-rata pengunjung di Puskesmas 

Pattallassang selama Bulan Oktober, November, Desember 2012, sekitar 

2851.667 jiwa per bulan. 

 

2. Sampel 
 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan  tertentu yang akan diteliti. (Sugiono, 2010).  Pengambilan  

sampel  dilakukan secara accidental  sampling, yaitu  pasien yang datang 
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untuk berobat ke puskesmas saat ditemui oleh peneliti. Sampel yang 

dijadikan responden sebanyak 150 orang dari jumlah populasi penerima 

layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah responden 

(14+1) x 10 = 150 responden, dimana penentuan ini mengacu pada 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.  

 
C. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara : 

1.  Kuisioner 

Metode kuisioner dipakai sebagai metode utama dalam penelitian ini. 

Kuisioner sering disebut angket yang merupakan daftar pertanyaan 

yang disodorkan/dikirimkan kepada responden untuk dijawab. Dari 

bentuk pertanyaan yang diajukan, dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah jenis pertanyaan tertutup, karena disediakan daftar jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga responden cukup 

memilih salah satu dari jawaban-jawaban itu 

 
2.  Observasi. 

Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan fakta 

primer/Iangsung tentang kondisi fisik wilayah yang merupakan hasil 

pengamatan lapangan secara visual.  
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3.  Telaah Dokumen 

Telaah dokumen, yaitu Teknik ini dilakukan untuk mencari keterangan 

atau pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihitung 

dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur 

pelayanan. Dalam penghitungan IKM terdapat 14 unsur atau indikator 

yang dikaji. Setiap unsur  pelayanan mempunyai penimbang yang sama 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 
Untuk memperoleh nilai IKM dipergunakan rumus sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25 

– 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 

dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

                    

                 Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 
IKM =            X    Nilai Penimbang 

                             Total Unsur yang terisi 

        Jumlah Bobot  1 
Bobot nilai rata-rata tertimbang  =                             =             =  0,071
                  Jumlah Unsur 14 
 

 
IKM Unit pelayanan x 25 
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Kemudian   dari   hasil perhitungan    yang    telah    didapat, dikatagorikan 

sebagai berikut : 

Tabel 2. 
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Unit Pelayanan 
 

 

NILAI 
PERSEPSI 

 

NILAI 
INTERVAL 

IKM 

 

NILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 

IKM 
 

 

MUTU 
PELAYANAN 

 

KINERJA 
UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00 – 1,75 25 - 43,75 D Tidak baik 
 

2 1,76 – 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang Baik 
 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 
 

4 3,26 – 4,00 81,26 -100,00 A Sangat Baik 
 

Sumber : KepMenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 
 
 

E. Uji Validitas Data 

 
 Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-

masing kuisioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden 

yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir dan pekerjaan utama. 

 Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responded 

an kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis 

objektivitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 
1.  Keadaan Demografis 

       Puskesmas Pattallassang terletak di kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar yang berada di jalan poros kota Takalar yaitu Jalan 

Jend. Sudirman No. 48 Takalar yang memiliki wilayah kerja di 9 kelurahan 

yang meliputi Kelurahan Pattallassang, Kala’birang, Sabintang, 

Sombalabella, Bajeng, Maradekaya, Salaka, Pallantikang dan Kelurahan 

Pappa,  dimana luas wilayah kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar 

adalah 25,31 Km². Walaupun wilayah kerja Puskesma Pattallassang tidak 

luas namun kepadatan penduduk di wilayah kerja Puskesmas 

Pattallassang cukup padat, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk di 

wilayah kerja Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar sebanyak 

35.079 jiwa, penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16.704 jiwa dan 

penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 18.374 jiwa. 

2.  Keadaan Pegawai 

 

       Puskesmas Pattallassang memiliki 92 pegawai yang mempunyai 

relevansi terhadap bidang yang akan ditangani dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rincian lebih lengkap 

mengenai keadaan pegawai Puskesmas Pattallassang dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 3. 
Keadaan Pegawai menurut Jabatan di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar Tahun 2013 
 

No. Jabatan Jumlah Persentase 

1 Kepala Puskesmas 1 1,05 
2 Tata Usaha / Perawat 1 1,05 
3 Dokter Umum 3 3,15 
4 Dokter Gigi 2 2,10 
5 Perawat 8 8,42 
6 Bidan 7 7,36 
7 Perawat / Petugas UGD 1 1,03 
8 Perawat / Petugas PHN 1 1,05 
9 Perawat / Petugas TB 1 1,05 

10 Perawat Gigi 3 3,15 
11 Petugas imunisasi 1 1,05 
12 Laboran 3 3,15 
13 Petugas Gizi 3 3,15 
14 Sanitarian 4 4,21 
15 Administrasi Kesehatan 2 2,10 
16 Promosi Kesehatan 1 1,15 
17 Apoteker 1 1,05 
18 Staf 4 4,05 
19 Tenaga honorer 48 50,52 

 Jumlah 95 100 
Sumber : Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2013 
 
       Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar sudah memiliki tenaga kesehatan yang cukup serta 

memiliki kemampuan sesuai dengan keahlian masing-masing, dimana 

terdapat 3 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 7 orang bidan, 13 

orang perawat, serta terdapat petugas imunisasi, laboran, petugas gizi, 

sanitarian, administrasi kesehatan, apoteker, promosi kesehatan, dan ada 

48 orang tenaga honorer.  Selain keadaan pegawai menurut jabatan, tabel 

berikut adalah keadaan pegawai Puskesmas Pattallassang menurut 

pangkat, Gol/Ruang. 
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Tabel 4 
Keadaan pegawai menurut Pangkat, Gol/Ruang pada Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2013 
 

No. Pangkat, Gol/Ruang Jumlah Persentase 
1 Pembina, IV/a 3 6,38 
2 Penata Tk.I, III/d 10 21,28 
3 Penata, III/c 8 17,02 
4 Penata Muda Tk.I, III/b 6 12,77 
5 Penata Muda, III/a 6 12,77 
6 Pengatur Tk.I, II/d 3 6,38 
7 Pengatur, II/c 11 23,40 
 Jumlah 47 100 

Sumber : data Primer 2013 

      Dari tabel di atas dapat dilihat keadaan pegawai menurut pangkat, 

Gol/ruang di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar dimana 

pegawai yang berpangkat Penata Tk.I sebanyak 10 orang, penata III/c 

sebanyak 8 orang dari 47 orang pegawai, sebanyak 6 orang pegawai yang 

berpangkat Penata muda Tk.I dan Penata Muda.  Sedangkan Golongan II 

yaitu golongan II/c sebanyak 11 orang dan II/d sebanyak 3 orang.  Selain 

itu ada 3 orang pegawai yang berpangkat Pembina IV/a 

 
3.  Standar Pelayanan Publik Puskesmas Pattallassang 

      Standar pelayanan Publik Puskesmas Pattallassang Nomor 

42/PKM/PP/TU/II/2011 sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan 

kepada publik. 

1. Visi dari Puskesmas Pattallassang adalah  Mewujudkan 

Puskesmas Pattallassang Menjadi Puskesmas yang Memberikan 

Pelayanan kesehatan Prima 

2. Misinya adalah : 
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a. Meningkatkan  kemampuan dan keterampilan staf dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 

b. Pusat pelayanan tingkat dasar. 

c. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga. 

d. Meningkatkan    budaya   melayani    dimana    pelanggan   

harus dimengerti,   disambut    baik    dan    dihargai   dan   

memberikan kenyamanan. 

3. Program Pokok 

 Dalam menjalankan fungsinya Tugas Pokok yang harus dijalankan 

Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan adalah 

menjalankan program pokok : 

a. Promosi Kesehatan 

b. Upaya penyehatan lingkungan 

c. Upaya perbaikan gisi 

d. Upaya kesehatan ibu dan anak 

e. Keluarga berencana 

f. Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular 

g. Pengobatan 
 

4. Motto 
 

 Adapun Motto Puskesmas Pattallassang dalam memberikan 

pelayanan kepada Masyarakat yaitu “Senyum, Salam dan Sapa 

(3S)” 

5. Janji Pelayanan  
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Janji pelayanan Puskesmas Pattallassang adalah : 

a. Memberikan pelayanan yang terbaik dan sepenuh hati kepada 

seluruh masyarakat/ pasien yang meminta pelayanan kepada 

puskesmas kami. 

b. Mengutamakan pelayanan  pada  masyarakat yang kurang 

mampu, baik di dalam maupun di luar gedung. 

c. Menyelesaikan pelayanan sesuai dengan jadwal waktu yang 

telah ditetapkan. 

d. Ramah dan murah senyum dalam memberikan pelayanan 

Kepada  masyarakat. 

e. Memberikan kemudahan pengurusan pelayanan kesehatan 

f. Mengingatkan Kawan agar jangan melakukan tindakan yang 

merugikan masyarakat. 

6. Fungsi Puskesmas 

a. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah 

kerjanya 

b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam 

rangka meningkatkan kemapuan untuk hidup sehat. 

c. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

7. Jenis-jenis pelayanan  

Jenis-jenis   pelayanan  yang  menjadi  kewenangan   dan   Tupoksi 

Puskesmas    Pattallassang    meliputi   Pelayanan Administrasi dan 
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pelayanan Kesehatan terdiri dari :  

1. Rawat Jalan : Poli Umum, Poli KIA/KB, Poli gigi, Poli kusta, Poli 

TB, Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan jasa 

berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan konsultasi 

kesehatan. 

a.  Persyaratan Pelayanan : 

- Membawa kartu berobat untuk pasien umum bagi yang 

sudah pernah berobat di Puskesmas Pattallassang. 

- Membawa Kartu Jamkesmas bagi pasien Jamkesmas 

- Membawa Kartu Askes bagi pasien peserta Askes 

b.  Jam Kerja : Pelayanan rawat jalan dimulai dari pendaftaran  

pasien di loket. 

       Pendaftaran :    

Senin - Kamis    : Pukul 07.30 - 12.00 Wita 

Jum’at           : Pukul 07.30 - 10.30 Wita 

Sabtu           : Pukul 07.30 - 11.30 Wita 

Rawat Jalan :     

Senin – Kamis    : Pukul 07.30 - 14.00 Wita 

Jum’at          : Pukul 07.30 - 10.30 Wita 

 Sabtu              : Pukul 07.30 - 12.00 Wita 

c.  Waktu Penyelesaian Pelayanan : 
 
   Loket       :   3 Menit 
 

Poli Umum :  10 Menit 
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Poli Gigi   

- Scalling atas aau bawah : 30 Menit 

- Pencabutan gigi anak : 5 Menit 
 

     -    Pencabutan gigi permanent 
 
: 

 
15 Menit 
 

- Konservasi/ penambalan : 30 Menit 

Apotek   

- Resep tanpa puyer : 3 Menit 

- Resep dengan puyer : 5 menit 

d.  Prosedur Pelayanan 

- Pasien datang langsung mendaftarkan diri di loket 

pendaftaran. Bagi yang belum pernah berkunjung ke 

Puskesmas Pattallassang (kunjungan baru), 

mendaftarakan diri dengan menyampaikan data nama, 

umur, alamat, nama KK, keperluan ke petugas loket, 

kemudian semua data dimasukkan ke komputer. 

- Bagi pasien yang membawa kartu pasien datang 

langsung mendaftarkan diri di loket pendaftaran 

dengan memperlihatkan kartu berobat.  

- Untuk semua pasien tidak dikenakan biaya sama 

sekali 

- Di Poli pasien akan mendapatkan pelayanan yang 

diinginkan sesuai standar.  Setelah pasien 

mendapatkan pemeriksaan pengobatan dan konseling 
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- pasien menuju apotek untuk mengambil obat 

kemudian pulang. 

2.  Rawat Inap 

Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan jasa 

kesehatan berupa       pemeriksaan    kesehatan, pengobatan 

dan perawatan dengan menyediakan tempat tinggal untuk 

menginap. 

a.  Persyaratan pelayanan 

Untuk pasien umum tidak ada persyaratan untuk 

mendapatkan pelayanan rawat inap.  Sedangkan untuk 

pasien Jamkesmas harus menyerahkan foto copy Kartu 

Jamkesmas dan KSK, bila tidak mempunyai Kartu 

Jamkesmas cukup dengan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan dan KSK 

b.  Biaya / Tarif Pelayanan, tidak dipungut biaya 

c.  Waktu penyelesaian pelayanan : sesuai kasus 

d.  Prosedur pelayanan 

 Pasien datang ke Puskesmas Pattallassang untuk 

mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk 

mengetahui kondisi kesehatannya. 

a. Prosedur penyelesaian pelayanan 

Pasien  datang   langsung   masuk     Unit Gawat Darurat 

(UGD) untuk   dilakukan   pemeriksaan,   kemudian  identitas  



64 
 

pasien di data dan dimasukkan ke Blangko Rekam Medik, 

kemudian dilakukan pemasangan infuse, setelah dilakukan 

observasi pasien dibawa ke ruang rawat inap.  Diruang rawat 

inap, pasien mendapatkan perawatan yang intensif dari 

perawat dan dokter, setelah kondisinya membaik pasien 

diijinkan pulang. 

2. UGD 

3. Persalinan Normal, pelayanan jasa kesehatan berupa 

penanganan persalinan normal 

a. Persyaratan pelayanan 

Untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda,  untuk mendapatkan  

pelayanan persalinan harus menyerahkan foto copy Kartu 

Jamkesmas/ Jamkesda, KK dan KTP. 

b. Biaya tarif pelayanan : tidak dipungut biaya. 

c. Waktu penyelesaian pelayanan : sesuai kasus 

d. Prosedur pengajuan pelayanan 

Pasien datang ke Puskesmas Pattallassang untuk 

mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan 

untuk mengetahui kondisi kehamilan dan kesehatannya. 

8. Pelayanan Administrasi 

Pelayanan administrasi berupa Permohonan Surat 

Keterangan Berbadan Sehat dan Surat Keterangan Sakit. 
 

a. Persyaratan    Pelayanan,    untuk    permohonan   Surat 
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Keterangan Berbadan Sehat pemohon membawa KTP 

atau kartu identitas lainnya. 

b.  Biaya / tariff pelayanan  

     - Surat Keterangan Sehat  : Rp. 10.000 

- Surat Keterangann Sakit  : Gratis 
 

c.  Waktu Pelayanan 

- Jam Pelayanan   :  

  Senin-Kamis  :  Pukul 07.30-13.00 Wita 

 Jum’at   :   Pukul 07.30-10.30 Wita 

Sabtu   :   Pukul 07.30-12.00 Wita 

-  Waktu penyelesaian pelayanan    : 5 menit 

d.  Prosedur pengajuan pelayanan 

Untuk permohonan Surat Keterangan Berbadan Sehat 

dan Surat Keterangan Sakit : pemohon datang ke 

Puskesmas Pattallassang untuk mendaftarkan 

identitasnya dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di 

poli umum.  Hasil pemeriksaan akan ditulis di blangko 

Surat Keterangan kemudian ditandatangani oleh dokter. 

Untuk permohonan legalisir : pemohon datang ke 

Puskesmas Pattallassang dengan membawa Surat 

Keterangan Sehat / Sakit yang asli beserta foto copy 

langsung menuju  ruang tata   usaha  untuk  

mendapatkan legalisir yang ditandatangani oleh  kepala 
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atau staf Tata Usaha. 

9. Laboratorium 

Pelayanan jasa berupa pemeriksaan kesehatan dengan 

memeriksa spesimen. 

a. Persyaratan pelayanan, membawa kartu berobat untuk 

pasien umum bagi yang sudah pernah berobat di 

Puskesmas Pattallassang.  Membawa Kartu Jamkesmas 

bagi pasien Jamkesmas. 

b.  Biaya / Tarif Pelayan : tidak dipungut Biaya 

c.  Waktu Pelayanan 

Jam Pelayanan : 

Senin – Kamis :  Pukul 07.30 - 13.00 Wita 
Jum’at  :  Pukul 07.30 - 10.30 Wita 
Sabtu  :  Pukul 07.30 - 12.00 Wita 
 
Untuk kasus emergensi, laboratorium buka 24 jam 

Waktu penyelesaian pelayanan : 

Hb / Gol.Darah / Tes Kehamilan : 10 Menit 

Urine lengkap    :  15 Menit 

Urine lengkap + Reduksi  :  30 Menit 

DL / Widal    :  90 Menit 

BTA     :  90 Menit 

Kimia klinik    :  120 Menit 

10. Apotik
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Gambar 2 
Alur Pelayanan Pasien Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Puskesmas Pattallassang Kab. Takalar Tahun 2013
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Protap Pelaksanaan respsionis nomor 22/PKM-PP/TU/II/2009 
 

1. Pasien mengambil kartu antrian 

2. Mendaftar pasien jamkesda, askes, jamkesmas dengan membawa 

KTP, KK, askes dan kartu jamkesmas serta nomor indeksnya. 

3. Membuatkan kartu baru bagi pasien kunjungan baru atau kartu 

hilang 

4. Melakukan pencatatan (jamkesda, askes dan jamkesmas) serta 

membuatkan kartu tetap. 

b.  Protap Poli Umum nomor 22/PKM-PP/TU/II/2009 

1. Pasien dipanggil berdasarkan urutan nomor di karcis, bila dipanggil 

3 kali tidak datang, dipanggil urutan berikutnya. 

2. Psien dipersilahkan duduk dan diukur tanda-tanda vital 

3. Pasien dianamnesa keluhannya 

4. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik 

5. Dilakukan tindakan atau dilakukan terapi dibalik kartu karcis bila 

diperlukan atau dirujuk ke poli lain dalam puskesmas atau dirujuk 

ke rumah sakit sesuai keinginan pasien 

6. Petugas pemeriksa menulis anamnesa, pemeriksaan fisik dan 

terapi di buku rekam medic dan menandatanganinya 

7. Bila ditemukan kasus-kasus yang termasuk dalam wabah segera 

dilaporkan ke petugas terkait 

8. Protap dapat berubah sesuai dengan situasi dengan kondisi 

c.  Protap Pelayanan KIA Nomor 30/PKM-PP/TU/II/2009 
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a.   Protap Pelaksanaan respsionis nomor 22/PKM-PP/TU/II/2009 
 

5. Pasien mengambil kartu antrian 

6. Mendaftar pasien jamkesda, askes, jamkesmas dengan membawa 

KTP, KK, askes dan kartu jamkesmas serta nomor indeksnya. 

7. Membuatkan kartu baru bagi pasien kunjungan baru atau kartu 

hilang 

8. Melakukan pencatatan (jamkesda, askes dan jamkesmas) serta 

membuatkan kartu tetap. 

b.  Protap Poli Umum nomor 22/PKM-PP/TU/II/2009 

9. Pasien dipanggil berdasarkan urutan nomor di karcis, bila dipanggil 

3 kali tidak datang, dipanggil urutan berikutnya. 

10. Psien dipersilahkan duduk dan diukur tanda-tanda vital 

11. Pasien dianamnesa keluhannya 

12. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik 

13. Dilakukan tindakan atau dilakukan terapi dibalik kartu karcis bila 

diperlukan atau dirujuk ke poli lain dalam puskesmas atau dirujuk 

ke rumah sakit sesuai keinginan pasien 

14. Petugas pemeriksa menulis anamnesa, pemeriksaan fisik dan 

terapi di buku rekam medic dan menandatanganinya 

15. Bila ditemukan kasus-kasus yang termasuk dalam wabah segera 

dilaporkan ke petugas terkait 

16. Protap dapat berubah sesuai dengan situasi dengan kondisi 

c.  Protap Pelayanan KIA Nomor 30/PKM-PP/TU/II/2009 
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1. Pasien mendaftar di loket karcis 

2. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomor urut pendaftaran 

3. Pasien dipersilahkan duduk 

4. Melaksanakan anamnesa 

5. Mengukur BB, TB dan tensi 

6. Kolaborasi pemeriksaan HB, ALB, RED bagi pasien 

7. Pemeriksaan lengkap dengan cara : inspeksi, palpasi, perkusi, 

auskultasi, sesuai SOP 

8. Menulis hasil pemeriksaan pada buku KIA dan kartu ibu 

9. Memberi HE sesuai keadaan pasien 

10. Memberi terapi; TT, FE 

11. Menjadwalkan kunjungan berikutnya sesuai usia kehamilan 

12. Dokumentasi pada; bulan kunjungan, kohor ibu 

13. Mengatur kartu ibu dan alat lainnya 

d.   Protap Pelayanan Laboratorium nomor 28/PKM-PP/TU/II/2009 

1. Pasien mendaftar di resepsionis 

2. Pengambilan buku family folder di loket kartu 

3. Pemeriksaan dokter 

4. Pemeriksaan laboratorium berdasarkan permintaan dari dokter 

pemeriksa 

5. Hasil dari laboratorium dibawa kembali ke dokter pemeriksa untuk 

pemeriksaan selanjutnya 

6. Protap dapat berubah sesuai kondisi 



71 
 

e. Pelayanan Pengaduan / Keluhan Pelanggan 

a. Jenis pelayanan, pelayanan yang mencakup aktivitas penerimaan 

dan tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan,pengaduan dapat 

disampaikan  pelanggan apabila pelayanan yang diterima tidak 

sesuai dengan standar pelayanan yang ada. 

b. Persyaratan Pelayanan : 

                Pelanggan yang mengajukan pengaduan harus 

mencantumkan nama, alamat, umur, dan keluhannya, serta  

mencantumkan  unit  pelayanan  yang memberikan pelayanan 

tidak sesuai dengan SPP. 

                  Pelanggan yang mengadukan keluhannya bersedia 

dihubungi kembali dengan maksud untuk klarifikasi dan untuk 

menginformasikan kembali tentang penyelesaian dan tindak 

lanjut atas pengaduan keluhan yang disampaikan. 

c.  Waktu Penyelesaian pelayanan adalah 1 – 3 hari kerja, bila 

keluhan tidak dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja maka hari ke 

4 keluhan akan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Takalar. 

d.   Prosedur pelayanan 

- Pelanggan mengajukan pengaduan keluhan secara 

langsung dapat berupa pesan ke petugas di Puskesmas, 

atau tertulis lewat lembar kritik dan saran yang disediakan di 

puskesmas dan dimaksukkan  ke dalam  kotak saran, atau 
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lewat telepon puskesmas. 

- Petugas di Puskesmas menerima keluhan dari pelanggan 

dan mencatat setiap keluhan pelanggan di buku keluhan 

pelanggan. 

- Petugas menyampaikan keluhan ke Tim Managemen 

Komplain Puskesmas. 

- Tim Managemen Komplain Puskesmas bersama-sama 

dengan penanggung jawab unit pelayanan terkait menganalisa 

keluhan  dan  membuat    rencana perbaikan dan pemberian 

kompensasi pelanggan. 

 
B. Hasil Penelitian 

1.   Identitas Responden 
 

Identitas responden dalam penelitian ini meliputi : nomor 

responden, umur responden, jenis kelamin responden, pendidikan terakhir 

dan pekerjaan utama responden.  

Umur responden dalam penelitian ini sangat bervariasi, maka untuk 

memudahkan dalam pengolahan data, umur responden yang ada 

dikelompokkan dalam 4  kelompok umur, yaitu kelompok umur 15 – 30 

tahun, kelompok umur 31 – 40 tahun, kelompok umur 41 – 50 tahun dan 

kelompok umur 51 tahun ke atas. Pada tabel di bawah ini akan diuraikan 

mengenai umur responden. 
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Tabel 5. 
 Identitas Responden berdasarkan Umur Responden 

 

No. Umur Responden 
(Tahun) Frekuensi Persentase(%) 

1 15 – 30 44 29,3 
2 31 – 40 60 40 
3 41- 50 32 21,3 
4 51 < 14 9,3 
 Jumlah 150 100 

Sumber : Data Primer 2013 

 Berdasarkan tabel di atas umur responden yang paling banyak 

adalah umur 31 – 40 tahun yaitu 60 orang responden, dan hanya 14 orang 

dengan umur 51 tahun ke atas. 

Dari 150 orang responden, sebanyak 62 orang responden berjenis 

kelamin laki-laki dan 88 orang berjenis kelamin perempuan, dari hasil 

pengamatan penulis bahwa sebagian pengunjung Puskesmas 

Pattallassang adalah ibu – ibu yang membawa bayi ataupun anak kecil 

unttuk berobat. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah responden menurut 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.. 

Tabel 6. 
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

 
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase % 
1. Laki-laki 62 41,33 
2. Perempuan 88 58,67 

Jumlah 150 100 
Sumber : Data Primer 2013 
 

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini terdiri atas tingkat 

pendidikan SD kebawah, SLTP, SLTA, D1-D3-D4, S1 dan S2.  Untuk 

mengetahui tigkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 7. 
Identitas Responden menurut Tingkat Pendidikan 

 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
(%) 

1. SD kebawah 1 0,67 
2. SLTP 18 12 
3. SLTA 66 44 
4. D1-D3-D4 3 2 
5. S1 54 36 
6. S2 keatas 8 5,33 

Jumlah 150 100 
Sumber : Data Primer 2013 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden 

sebagian besar adalah SLTA ke atas, bahkan  responden dengan tingkat 

pendidikan S1 sebanyak 54 orang, maka responden diharapkan dapat 

memberikan penilaian yang lebih baik dan lebih kritis terhadap 

permasalahan yang ada pada Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar. 

Selanjutnya turut berpengaruh dalam menilai pelayanan pada 

Puseksmas Pattallassang adalah karakteristik pekerjaan dari responden. 

Pekerjaan Utama Responden dapat dilihat pada uraian Tabel  berikut ini.      

Tabel 8. 
Identitas Responden Menurut pekerjaan Utama 

 

No. Pekerjaan Utama Frekuensi Persentase 
(%) 

1. PNS/TNI/POLRI 51 34 
2. Pegawai Swasta 11 7,33 
3. Wiraswasta/ Usahawan 33 22 
4. Pelajar/ Mahasiswa 8 5,33 
5. Lainnya 47 31,53 

Jumlah 150 100 
Sumber : Data Primer 2013       

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengunjung Puskesmas 
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Pattallassang datang dari berbagai jenis pekerjaan, tidak hanya 

didominasi oleh masyarakat miskin, tetapi juga oleh kalangan yang 

biasanya lebih memilih untuk berobat ke dokter praktik. 

 
2.   Penilaian Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar ini didasarkan pada 14 unsur seperti 

termuat dalam SK Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004.  Untuk 

mengetahui hasil penelitian secara rinci dapat di lihat pada tabel sebagai 

hasil perhitungan untuk analisis pada masing-masing indikator penelitian 

berikut ini.  

1.  Prosedur Pelayanan 

Unsur prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan 

yang diberikan Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar kepada 

masyarakat dilihat dari sisi alur pelayanannya.  Berikut data yang didapat 

dari hasil penelitian. 

Tabel 9 
Prosedur Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

Tahun 2013 
 

No. Prosedur Pelayanan Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak Mudah 0 0 
2. Kurang Mudah 3 2 
3. Mudah 119 79 
4. Sangat Mudah 28 19 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.1  

          Dari 150 orang responden tidak ada yang menilai Prosedur 

pelayanan di Puskesmas Pattallasang tidak mudah, hal ini karena 



76 
 

prosedur pelayanan di Puskesmas Pattallassang mudah dan tidak 

berbelit-belit.  Pasien datang langsung mendaftarkan diri di loket 

pendaftaran dengan membawa kartu berobat, setelah mendaftar petugas 

mengarahkan ke poli yang sesuai dengan tujuan pasien datang ke 

Puskesmas.   

 Gambar 3 
Alur Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Standar Pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten           

Takalar Nomor : 42/ PKM/PP/TU/III/2011 
 

Berdasarkan pengamatan penulis di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar bahwa walaupun sudah ada papan informasi alur 

pelayanan namun tidak semua pengunjung memahami ataupun 

menyempatkan diri melihat prosedur yang terpasang dari 150 responden 

sebanyak 3 orang menilai bahwa prosedur pelayanan di Puskesmas 

Pasien Datang 

Loket 

Poli KIA Poli Gigi Laboratorium Poli Umum 

Pojok Gizi 

Apotek 

Pasien pulang 
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Pattallassang kurang mudah.  Salah satu kriteria pelayanan yang baik 

menurut LAN adalah kesederhanaan yaitu tata cara pelayanan dapat 

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.  Walaupun prosedur 

pelayanan Puskesmas Pattallassang mudah, namun masih ada 3 orang 

responden yang menilai prosedur pelayanan Puskesmas Pattallassang 

Kurang Mudah, hal ini karena masih banyaknya responden yang 

berpendidikan SLTP yaitu sebanyak 18 orang dan 1 orang dengan tingat 

pendidikan SD ke bawah yang tentu saja responden dengan tingkat 

pendidikan rendah akan lebih susah memahami daripada yang 

berpendidikan lebih tinggi. 

2.  Persyaratan Pelayanan 

       Unsur persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan 

administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai 

dengan jenis pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.  

Kepada responden ditanyakan “Bagaimana pendapat saudara tentang 

kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?” jawaban 

responden sebanyak 150 orang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10 
Persyaratan Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

Tahun 2013 
 

No. Persyaratan Pelayanan Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak Sesuai 0 0 
2. Kurang Sesuai 15 10 
3. Sesuai 135 90 
4. Sangat Sesuai 0 0 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.2 
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Persyaratan pelayanan untuk rawat jalan, pasien hanya membawa 

kartu berobat untuk pasien umum, kartu Jamkesmas bagi pasien 

Jamkesmas dan kartu Askes bagi pasien peserta Askes, sedangkan 

persyaratan pelayanan untuk rawat inap bagi pasien Jamkesmas dan 

KSK, bila tidak mempunyai kartu Jamkesmas cukup dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa. Persyaratan ini 

dianggap oleh 135 orang responden adalah sesuai dengan jenis 

pelayanan yang akan mereka dapatkan, dan persyaratan inipun sudah 

sesuai dengan Standar Pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar Nomor 42/PKM/PP/TU/III/2011.  

Sebanyak 15 orang responden menilai persyaratan pelayanan yang 

ada kurang sesuai dengan jenis layanannya. Persyaratan pelayanan 

harus efisien yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-

hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan 

produk layanan. 

3.  Kejelasan Petugas Pelayanan 

Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan 

dan tanggung jawabnya)  Berikut adalah tabel persepsi respoden terhadap 

unsur dari kejelasan petugas pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar. 

Tabel 11 
Kejelasan Petugas Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 
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Takalar Tahun 2013 
 

No. Kejelasan Petugas Frekuensi Persentase(%) 
1. Tidak Jelas 7 4,67 
2. Kurang Jelas 68 45 
3. Jelas 63 42 
4. Sangat Jelas 12 8 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.3 

Untuk kejelasan petugas pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

masih ada yang menilai bahwa tidak jelas yaitu sebanyak 7 orang, 

sedangkan yang menilai sangat jelas sebanyak 12 orang. 

Dari hasil pengamatan penulis di Puskesmas Pattallassang 

didapatkan kenyataan bahwa sebagian besar petugas kesehatan yang 

ada di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar tidak memakai papan 

nama, selain itu seragam pegawainya bermacam-macam, ada yang 

memakai pakaian warna khaki, ada yang memakai warna putih, apalagi 

pada hari Jum’at dan hari sabtu dimana pegawai Puskesmas 

Pattallassang memakai Batik yang beraneka ragam sehingga tidak jelas 

mana petugas, mana pengunjung, bahkan ketika penulis ingin menemui 

kepala puskesmas dan kepala tata usaha, yang bersangkutan tidak 

pernah berada di ruang kerjanya karena kepala puskesmas juga sebagai 

apoteker dan kepala tata usaha merangkap sebagai perawat.   

Sebanyak 63 orang responden menilai petugas pelayanan 

Puskesmas Pattallassang jelas.  Gronross (dalam Tjiptono, 2002) 

menyatakan  bahwa salah satu kriteria kualitas pelayanan yang 

dipersiapkan baik adalah Reliability and Trustworthiness, yaitu pelanggan 
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merasa bahwa apapun yang terjadi atau telah disepakati, mereka bisa 

mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dalam 

memenuhi janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan 

kepentingan pelanggan. 

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan. 

Kedisiplinan petugas pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 12 
Kedisiplinan Petugas Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar Tahun 2013 
 

No. Kedisiplinan Petugas Frekuensi Persentase(%) 
1. Tidak Disiplin 12 8 
2. Kurang disiplin 65 43,3 
3. Disiplin 70 46,7 
4. Sangat disiplin 3 2 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.4 

            Kedisiplinan petugas pelayanan mencakup kesungguhan petugas 

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada responden ditanyakan 

“bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam 

memberikan pelayanan?”.  Responden yang menilai bahwa petugas 

pelayanan Puskesmas Pattallassang  tidak disiplin adalah 12 orang dan 3 

orang yang menilai petugas pelayanan sangat disiplin.  Responden yang 

menilai petugas pelayanan tidak disiplin adalah responden yang datang 

pukul 07.30 Wita sampai pukul 08.30 Wita, hal ini dikarenakan beberapa 

orang dokter ataupun perawat yang bertugas datang setelah pukul 09.00 
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Wita sehingga pasien merasa bosan menunggu.   

 Kualitas menurut Gaspersz terdiri atas sejumlah keistimewaan 

produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang 

memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk.  Sebanyak 65 orang respnden menilai petugas 

pelayanan Puskesmas Pattallassang kurang disiplin,  hal ini menunjukkan 

kurangnya keistimewaan pada unsur kedisiplinan petugas pelayanan 

sehingga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. 

 70 orang responden menilai petugas pelayanan Puskesmas 

Pattallassang disiplin,  pada prinsipnya kualitas pelayanan berfokus pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.  70 orang 

responden yang merasa puas atas kinerja Puskesmas Pattallassang 

menurut Rust, et.al termasuk dalam Will Expectation, yaitu tingkat kinerja 

yang diprediksi atau diperkirakan konsumen akan diterimanya, 

berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. 

5.  Tanggung Jawab Petugas Pelayanan. 

      Tanggung jawab petugas pelayanan mencakup kejelasan 

kewenangan dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan 

penyelesaian pelayanan.  Kedisiplinan petugas pelayanan di Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 13 
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar Tahun 2013 
 

No. Tanggung Jawab Petugas Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak bertanggung jawab 0 0 
2. Kurang bertanggung jawab 20 13 
3. Bertanggung jawab 119 79 
4. Sangat Bertanggung jawab 11 7,33 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.5 

       Dari tabel di atas sebanyak 20 orang menilai petugas pelayanan 

kurang bertanggung jawab dan sebanyak 11 orang yang menilai petugas 

pelayanan sangat bertanggung jawab 

Responden yang memberikan penjelasan, mengapa petugas 

Pelayanan di Puskesmas Pattallassang kurang bertanggung jawab 

menyatakan bahwa petugasnya sering meninggalkan meja pelayanan 

atau justru mengobrol dengan rekan kerjanya, Selain itu beberapa orang 

pasien mengeluhkan dokter di poli umum yang sering keluar masuk ruang 

periksa walaupun masih banyak pasien yang mengantri, sementara dokter 

di Puskesmas Pattallassang sebanyak 3 orang, namun sangat jarang 

ketiga-tiganya hadir. Selama 6 hari penulis membagikan kuisioner di 

Puskesmas Pattallassang, dokter di Poli umum hanya ada 2 orang, 

bahkan pada hari senin ketika pasien sangat banyak dokter hanya 1 orang 

sehingga pasien ditangani oleh perawat. 

Sebanyak 119 orang responden menilai petugas pelayanan 

Puskesmas Pattallassang bertanggung jawab. Setiap petugas pelayanan 

harus memiliki tanggung jawab.  Tanggung jawab adalah kewajiban 
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menanggung segala sesuatu.  Petugas pelayanan yang bertanggung 

jawab akan melakukan kewajibanya.  Ia wajib memberi jawaban dan 

menangung segala akibat tindakannya.  Jika lalai dalam tanggung jawab, 

ada resiko yang harus ditanggungnya. 

Seorang petugas pelayanan dikatakan bertanggung jawab jika mau 

menanggung akibat atas perbuatanya.  Ia tidak akan mempermasalahkan 

orang lain atau keadaan, jika lalai atau berbuat salah.  Lebih baik ia 

menyadari kelemahan atau kekurangannya dan berusaha memperbaiki 

diri. 

Tanggung jawab petugas pelayanan meliputi pelayanan sesuai 

dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabila 

terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahu (LAN, 2003), sedangkan 

menurut Gasperz, tanggung jawab adalah bertanggung jawab dalam 

menerima pesan atau permintaan dan penanganan keluhan pelanggan 

eksternal. 

 
6.  Kemampuan Petugas Pelayanan 

 Tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas pelayanan 

di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar dalam memberikan/ 

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 14 
Kemampuan Petugas Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar Tahun 2013 
 

No. Kemampuan Petugas Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak mampu 0 0 
2. Kurang mampu 31 21 
3. Mampu 108 72 
4. Sangat mampu 11 7,3 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 6 

Petugas pelayanan di Puskemas Pattallassang sudah memilki 

kompetensi sebagai petugas pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya responden yang menilai petugas pelayanan Puskesmas 

Pattallassang mampu menjalankan tugasnya yaitu sebanyak 108 orang. 

Penanganan masyarakat/pasien di Puskesmas Pattallassang 

ditangani oleh petugas sesuai bidangnya.  Loket ditangani oleh tenaga 

administrasi, Poli KIA ditangani oleh bidan.  Poli Umum ditangani oleh 

perawat, poli gigi ditangani oleh perawat gigi, apotik dilayani oleh apoteker 

dan masing-masing poli dalam melaksanakan tugasnya berkolaborasi 

dengan dokter umum dan dokter gigi. 

Sebanyak 31 orang responden menilai petugas pelayanan 

Puskesmas Pattallassang kurang mampu. Kemampuan petugas 

pelayanan menyangkut ketrampilan, kemampuan, dan penampilan atau 

kinerja pemberi layanan kesehatan.  Hal ini berhubungan dengan 

bagaimana pemberi layanan kesehatan di Puskesmas Pattallassang 

mengikuti standar layanan kesehatan yang telah disepakati, yang meliputi 

kepatuhan, ketepatan, kebenaran dan konsistensi.  Kurangnya 
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kemampuan petugas pelayanan kesehatan dapat mengakibatkan 

berbagai hal, mulai dari penyimangan kecil terhadap standar layanan 

kesehatan, sampai kepada kesalahan fatal yang dapat menurunkan mutu 

layanan kesehatan dan membahayakan jiwa pasien. 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan.  Gronross mengemukakan bahwa salah satu kriteria 

kualitas pelayanan yang dipersiapkan dengan baik adalah professionalism 

and skill, yaitu pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, 

system operasional, dan sumber daya fisik, memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara 

professional.  Dari hasil penelitian sebanyak 108 orang menilai petugas 

pelayanan Puskesmas Pattallassang mampu menjalankan tugasnya 

sebagai petugas pelayanan kesehatan. 

7.   Kecepatan Pelayanan  

Kecepatan pelayanan adalah target waktu pelayananan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar sebagai penyelenggara pelayanan.  

Kecepatan pelayanan tersebut dapat dilihat pada jawaban responden 

pada tabel berikut : 
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Tabel 15. 
Kecepatan Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

Tahun 2013 

No. Kecepatan pelayanan Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak cepat 15 10 
2. Kurang cepat 42 28 
3. Cepat 88 58,7 
4. Sangat cepat 5 3,3 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 7    

       Kecepatan pelayanan di Puskesmas Pattallassang dinilai cepat 

oleh 88 orang responden dan 5 orang responden menilai sangat cepat. 

Dari pengamatan penulis bahwa untuk satu orang pasien di 

Puskesmas dibutuhkan waktu tunggu di loket 5 menit, di ruang periksa 10 

sampai 15 menit dan di tempat resep 10 menit, jadi untuk satu kali 

kunjungan pasien membutuhkan waktu 25 sampai 30 menit pada waktu 

padat pengunjung yaitu dari pukul 09.00 wita - pukul 11.00 wita  

42 orang responden menilai petugas pelayanan Puskesmas 

Pattallassang kurang cepat.  Menurut LAN bahwa kinerja pelayanan yang 

buruk ditandai oleh beberapa hal yaitu : ketidakpuasan masyarakat pada 

umumnya terletak pada waktu, biaya dan cara pelayanan, budaya yang 

berkembang bukan budaya pelayanan melainkan budaya dilayani.  

Petugas pelayanan di Puskesmas Pattallassang sering terlihat 

berbincang-bincang dengan rekan kerjanya sehingga dalam melayani 

pasien menjadi lamban. 

Sebanyak 88 orang responden menilai petugas pelayanan cepat 

dalam melayani pasien, menurut Gronross kualitas pelayanan yang baik 
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harus memiliki attitudes and behavior yaitu pelanggan merasa 

bahwa karyawan jasa menaruh perhatian besar pada mereka dan 

berusaha membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan 

ramah.  

8.  Keadilan mendapatkan pelayanan 

        Keadilan mendapatkan pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 16. 
Keadilan mendapatkan Pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar Tahun 2013 
 

No. Keadilan mendapatkan Pelayanan Frekuensi Persentase(%) 
1. Tidak adil 12 8 
2. Kurang adil 80 53 
3. Adil 52 34,7 
4. Sangat adil 6 4 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.8 

Keadilan mendapatkan pelayanan adalah pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.  

Sebanyak 20 orang menyatakan pelayanan yang mereka terima 

tidak adil, 80 orang menilai kurang adil, dan yang menilai pelayanan di 

Puskesmas Pattallassang sangat adil sebanyak 6 orang. 

Perasaan Kurang adil banyak dirasakan oleh pengunjung 

Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar, hal ini disebabkan oleh 

banyaknya pengunjung yang tidak perlu antri sudah dipanggil ke ruang 

periksa karena punya kenalan di Puskesmas atau orang terpandang di 

masyarakat.  Salah satu asas pelayanan publik adalah kesamaan hak, 
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tidak diskriminatif. 

Sebanyak 52 orang responden menilai petugas pelayanan 

Puskesmas Pattallassang adil dalam melayani.   Pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.   

Pelayanan publik seharusnya memperlakukan semua masyarakat/ 

pelanggan dengan sama tanpa diskriminatif (tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi).  Hal ini yang dirasakan 

oleh 52 orang responden, bahwa mereka diperlakukan adil oleh petugas 

pelayanan, walaupun mereka tidak memilki keluarga atau kenalan yang 

menjadi petugas pelayanan di Puskesmas pattallassang, mereka tetap 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 

9.  Kesopanan dan Keramahan Petugas 

       Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara sopan dan ramah serta menghargai dan menghormati 

adalah harapan pengunjung.  Berikut adalah tabel jawaban responden 

yang menunjukkan sikap dan perilaku petugas pelayanan di Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar. 
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Tabel 17 
Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan di Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2013 
 

No. Kesopanan dan keramahan Petugas Frekuensi Persentase(%) 
1. Tidak Sopan dan Ramah 0 0 
2. Kurang Sopan dan Ramah 40 27 
3. Sopan dan Ramah 104 69 
4. Sangat Sopan dan Ramah 6 4 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 9 

 Berdasarkan tabel di atas 104 orang menilai petugas pelayanan 

Puskesmas Pattallassang sopan dan ramah.  Petugas pelayanan yang 

sopan dan ramah tentu akan meninggalkan kesan yang mendalam di hati 

masyarakat/pasien,  motto Puskesmas Pattallassang adalah Senyum, 

Salam dan Sapa (3S), seharusnya motto ini diwujudkan oleh semua 

petugas pelayanan di Puskesmas Pattallasang, namun dari hasil 

penelitian didapatkan 40 orang responden yang menilai petugas 

pelayanan kurang sopan dan ramah. 

 Gronroos menyatakan bahwa salah satu kualitas layanan adalah 

kualitas fungsi yang menekankan bagaimana layanan dilaksanakan, terdiri 

dari : dimensi kontak dengan konsumen, sikap dan perilaku, hubungan 

internal, penampilan, kemudahan akses, dan service mindedness.  Sikap 

dan perilaku yang kurang ramah serta kurang sopan dari petugas 

pelayanan tentu akan mengecewakan masyarakat/ pelanggan, dimana hal 

ini tentu tidak diharapkan oleh masyarakat.  Semua 

masyarakat/pelanggan menurut Rust, et.al mengharapkan ideal 

expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan 



90 
 

dapat diterima konsumen.  Ideal expectation dirasakan oleh 6 orang 

responden yang menilai petugas pelayanan Puskesmas Pattallassang 

sangat sopan dan ramah. 

 Keramahan meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam 

kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan.  Keramahan hanya 

diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen konkret.  

Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan 

yang berlebihan jika layanan yang diberikan tidak dikonsumsi para 

pelanggan melalui kontak langsung. (LAN, 2003) 

10.  Kewajaran Biaya Pelayanan 

       Kewajaran biaya pelayanan adalah keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.  Berikut 

adalah tabel jawaban responden mengenai kewajaran biaya pelayanan di 

Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar. 

Tabel 18 
Kewajaran Biaya Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar Tahun 2013 
 

No. Kewajaran Biaya Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak wajar 0 0 
2. Kurang wajar 0 0 
3. Wajar 125 83,3 
4. Sangat Wajar 27 18 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 10 

       Sebagian besar layanan di Puskesmas Pattallassang adalah gratis 

kecuali untuk Surat Keterangan berbadan Sehat dipungut biaya sebesar 

Rp. 10.000 dan juga untuk pasien umum yang baru pertama kali 
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berkunjung dikenakan biaya Rp. 2000 untuk mendapatkan kartu kontrol, 

ini dianggap wajar oleh 125 orang responden di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar. 

 Sebanyak 27 orang responden menilai biaya pelayanan 

Puskesmas Pattallassang sangat wajar.  Masyarakat pengguna layanan 

Puskesmas Pattallassang tidak pernah dipungut biaya pelayanan diluar 

biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas 

Pattallassang, sehingga tidak ada responden yang menilai biaya 

pelayanan Puskesmas Pattallassang kurang wajar ataupun tidak wajar. 

Puskesmas Pattallassang menerapkan prinsip keterbukaan, yaitu 

pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan 

secara mudah dan gamblang, meliputi informasi mengenai tata cara, 

persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain yang tertuang dalam 

Standar Pelayanan Puskesmas Pattallassang nomor 

42/PKM/PP/TU/III/2011.  Menurut Aswar bahwa jika harapan sama 

dengan pelayanan yang dirasakan, maka kualitas memuaskan.   125 

orang responden menilai biaya pelayanan Puskesmas Pattallassang 

adalah wajar, hal ini berarti apa yang masyarakat/pelanggan terima sama 

dengan apa yang masyarakat/pelanggan harapkan. 

  
11.  Kepastian Biaya Pelayanan 

Kepastian biaya pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar dapat dilihat pada tabel jawaban responden berikut : 
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Tabel 19 
Kepastian Biaya Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar Tahun 2013 
 

No. Kepastian Biaya Frekuensi Persentase (%) 
1. Selalu tidak sesuai 0 0 
2. Kadang-kadang sesuai 0 0 
3. Banyak sesuainya 111 74 
4. Selalu sesuai 26 26 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 11 

       Kepastian biaya pelayanan merupakan kesesuaian antara biaya 

yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan dengan 

biaya yang telah ditetapkan oleh Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar sebagai penyelenggara layanan kesehatan.  Sebanyak 111 orang 

menilai bahwa biaya yang ditetapkan banyak sesuainya dengan biaya 

yang telah ditetapkan. 

Puskesmas Pattallassang sebagai unit pelayanan kesehatan  telah 

menjalankan program kesehatan gratis, yang berarti semua layanan 

kesehatan kecuali untuk pengurusan Surat Keterangan Berbadan Sehat  

adalah gratis atau tidak dipungut biaya dan selama ini tidak pernah ada 

keluhan pelanggan yang menyatakan mereka dipungut biaya yang tidak 

seharusnya. 

Tidak adanya kepastian biaya merupakan salah satu fenomena 

pelayanan publik di Indonesia yang menyebabkan rendahnya tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, namun dari hasil 

penelitian di Puskesmas Pattallassang, tidak ada responden yang menilai 

bahwa kepastian biaya pelayanan tidak sesuai atau kurang sesuai. 
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12.  Kepastian Jadwal Pelayanan 

       Kepastian jadwal pelayanan adalah pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar.  Berikut adalah tabel kepastian jadwal 

pelayanan di Puskesmas Pattallassang berdasarkan jawaban dari 150  

orang responden pengguna layanan. 

 
Tabel 20. 

Kepastian Jadwal Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 
Takalar Tahun 2013 

 
No. Kepastian Jadwal Frekuensi Persentase (%) 
1. Selalu tidak tepat 13 8,67 
2. Kadang-kadang tepat 80 53 
3. Banyak tepatnya 41 27 
4. Selalu tepat 16 7 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 12 

       Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 80 orang 

responden menyatakan jadwal pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

kadang-kadang tepat, 41 orang menjawab banyak tepatnya, dan 13 orang  

menyatakan selalu tidak tepat. 

      Jadwal yang ada di Standar Pelayanan Puskesmas Pattallassang 

kabupaten Takalar nomor 42/ PKM/PP/TU/III/2011 adalah untuk loket 

pendaftaran: 

Senin – Kamis : Pukul 07.30 - 12.00 Wita  

Jum’at   : Pukul 07.30 – 10.30 Wita 

Sabtu   : Pukul 07.30 – 11.30 Wita 

Sementara  jadwal yang terpasang di loket pendaftaran adalah 
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Senin – Kamis : Pukul 08.30 - 12.00 Wita  

Jum’at   : Pukul 08.30 – 10.30 Wita 

Sabtu   : Pukul 08.30 – 11.30 Wita 

       Yang banyak dikeluhkan pasien adalah dokter yang datang 

terlambat sehingga pemeriksaan baru dilakukan sekitar pukul 09.00 wita, 

bahkan terkadang dokter datang pukul 09.30 wita. 

 Sebanyak 16 orang menjawab pelayanan di Puskesmas 

Pattallassang selalu tepat waktu,  Petugas pelayanan dituntut untuk selalu 

datang tepat waktu, dituntut untuk memilki daya tanggap terhadap orang 

yang dilayanai dengan tidak membiarkan masyarakat/ pelanggan 

menunggu terlalu lama agar pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikaan dalam kurung waktu yang telah ditentukan, dimana salah 

satu prinsip pelayanan publik adalah kepastian waktu.  Waktu 

penyelesaian pelayanan ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

13.  Kenyamanan Lingkungan 

      Kenyamanan lingkungan adalah kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa 

nyaman kepada penerima pelayanan.   Tabel berikut adalah jawaban 

responden mengenai kenyamanan lingkungan Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar. 
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Tabel  21 
Kenyamanan Lingkungan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

Tahun 2013 
 

No. Kenyamanan Lingkungan Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak nyaman 0 0 
2. Kurang nyaman 43 29 
3. Nyaman 104 69,3 
4. Sangat nyaman 3 2 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 13 

      Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 104 responden 

menilai kenyamanan lingkungan Puskesmas Pattallassang adalah 

nyaman,  walaupun ruang tunggu Puskesmas Pattallassang sempit, 

namun ini dirasakan oleh responden nyaman karena mereka tidak 

kepanasan, dimana ruang tunggu cukup terbuka, tempat parkir cukup luas 

untuk menampung kendaraan masyarakat/pelanggan.  

Sebanyak 43 orang menilai lingkungan Puskesmas Pattallassang 

kurang nyaman. Berdasarkan pengamatan penulis selama meneliti di 

Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar, beberapa pengunjung 

mengeluhkan WC untuk pasien/ pengunjung yang airnya kotor, bahkan 

pintu WC tidak bisa dikunci.  Selain itu kursi di ruang tunggu sangat sedikit 

sehingga kebanyakan pasien/pengunjung terpaksa berdiri karena tidak 

mendapatkan tempat duduk. 

Kenyamanan lingkungan pelayanan tidak berhubungan langsung 

dengan efektivitas layanan kesehatan, tetapi mempengaruhi kepuasan 

masyarakat/pelanggan sehingga mendorong masyarakat untuk datang  

kembali ke tempat tersebut.  Kenyamanan dapat menimbulkan 
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kepercayaan pasien kepada organisasi layanan kesehatan.  Jika 

biaya layanan kesehatan menjadi persoalan, kenyaman akan 

mempengaruhi pasien untuk membayar biaya layanan kesehatan.  

Kenyaman juga terkait dengan penampilan fisik layanan kesehatan, 

pemberi pelayanan, peralatan medis dan nonmedis, misalnya tersedianya 

AC/TV, majalah, musik, serta kebersihan ruang tunggu dapat 

menimbulkan perasaan kenyaman tersendiri sehingga waktu tunggu tidak 

menjadi hal yang membosankan.  Tersedianya gorden penyekat dalam 

kamar periksa akan memberikan kenyaman terutama kepada pasien 

wanita Brown et.al (dalam  Pohan, 2007). 

14.  Keamanan Pelayanan 

       Keamanan Pelayanan adalah terjaminya tingkat keamanan 

lingkungan Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar ataupun sarana 

yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan.  Berikut tabel jawaban responden akan kemanan 

pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar. 

Tabel 22 
Keamanan Pelayanan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

Tahun 2013 
 

No. Kemanan Pelayanan Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak aman 0 0 
2. Kurang aman 7 4,7 
3. Aman 114 76 
4. Sangat aman 29 19,3 

Jumlah 150 100 
Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 14 



97 
 

Sebanyak 114 orang responden menilai keamanan pelayanan di 

Puskesmas Pattallassang adalah aman,  dan 7 orang menilai kurang 

aman dan 29 orang menilai sangat aman. Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan 

berdasarkan Protap dari masing-masing poli dan masing-masing poli telah 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai sehingga 

masyarakat merasa aman untuk  berobat di puskesmas.   

Kebijakan prasarana Poli KIA tediri dari : 

1. Raung pemeriksaan : meja, kursi, tempat tidur pasien. 

2. Alat pemeriksaan kehamilan : tensi, timbangan, pengukur TB, 

stetoskop bikuler, lenex, cim, daptor, pengukur LLA dan jangka 

panggul 

3. Alat pencatatan dan pelaporan 

4. Bahan tes kehamilan sederhana. 

Pelayanan kesehatan itu harus aman, baik bagi pasien, bagi 

pemberi layanan, maupun bagi masyarakatnya.  Layanan kesehatan yang 

bermutu harus aman dari resiko cedera, infeksi, efek samping, atau 

bahaya lain yang ditimbulkan oleh layanan kesehatan itu sendiri.  Misalnya 

transfusi darah.  Unsur keamanan pelayanan menjadi unsur mutu layanan 

kesehatan yang utama di bidang transfusi darah setelah munculnya 

HIV/AIDS.  Pasien dan pemberi layanan harus terlindungi dari infeksi yang 

mungkin terjadi.  Oleh sebab itu harus disusun suatu standar yang akan 

menjamin kemanan kedua belah pihak. 
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Dalam prinsip pelayanan publik, keamanan merupakan proses dan 

produk pelayanan publik yang memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum.  Sedangkan menurut Zeithaml et.al, Security (Keamanan) 

pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada pihak yang 

dilayani dan membebaskan dari segala resiko atau keragu-raguan 

pelanggan. 

3.   Indeks Kepuasan Masyarakat  

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, 

jumlah nilai dari setiap unsur pelayanan diperoleh dari jumlah rata-rata 

setiap unsur pelayanan.  Untuk mengetahui nilai dari 14 unsur pelayanan 

yang menjadi indokator peniaian indeks kepuasan massyatakat dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 23 
Nilai Rata-rata Per Unsur Pelayanan, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit 

Pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2013 
 
No
. Unsur Pelayanan Nilai 

 
Mutu 

Pelayanan 
1. Prosedur pelayanan 3,16 B 
2. Persyaratan pelayanan 2,90 B 
3. Kejelasan Petugas pelayanan 2,51 B 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 2,43 C 
5. Tanggung Jawab Petugas pelayanan 2,94 B 
6. Kemampuan petugas pelayanan 2,85 B 
7. Kecepatan pelayanan 2,55 B 
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 2,35 C 
9. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 2,77 B 
10. Kewajaran biaya pelayanan 3,17 B 
11. Kepastian Biaya pelayanan 3,26 A 
12. Kepastian jadwal pelayanan 2,41 C 
13. Kenyamanan lingkungan 2,73 B 
14. Keamanan Pelayanan 3,15 B 

Sumber : Hasil olahan jawaban 150 orang responden.  
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       Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 unsur 

pelayanan dengan mutu pelayanan C atau kurang baik yaitu unsur 

kedisiplinan petugas pelayanan nilai rata-rata unsur sebesar 2,43, 

keadilan mendapatkan pelayanan dengan nilai rata-rata 2,35 dan 

kepastian jadwal pelayanan dengan nilai rata-rata 2,41. Selain itu terdapat 

satu unsur yang mendapatkan nilai sangat baik (A) yaitu unsur kepastian 

biaya pelayanan yaitu 3,26 dan 10 unsur yang lain termasuk ke dalam 

mutu pelayanan B atau baik. 

       Selanjutnya untuk mengetahui nilai indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik di Puskesmas pattallassang kabupaten Takalar 

dapat dihitung dengan cara sebagai berikut ; 

 

(3,16 x 0,071) + (2,90 x 0,071) + (2,51 x 0,071) + (2,43 x 0,071) + 

(2,94 x 0,071) + ( 2,85 x 0,071) + (2,55 x 0,071) + (2,35 x 0,071) + 

(2,77 x 0,071) + (3,17 x 0,071) + (3,26 x 0,071) + (2,41 x 0,071) + 

(2,73 x 0,071) + (3,15 x 0,071) =  Nilai indeks adalah 2,78 

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a.  Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x Nilai dasar 

    2,78 x 25 = 69,54 

b.  Mutu Pelayanan B 

c.  Kinerja unit pelayanan Baik 

        Nilai indeks untuk pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar adalah 2,78.  Apabila nilai tersebut dikonversikan 
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dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 69,54.  Berdasarkan 

perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di 

Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar adalah B.  Itu berarti bahwa 

kinerja unit pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

adalah Baik. 

C. Pembahasan 

Responden yang diteliti di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar sebanyak 150 orang paling banyak berasal dari kelompok umur 

dibawah 31- 40  tahun, dengan jenis kelamin mayoritas perempuan. 

Dalam  14 unsur pelayanan yang menjadi tolok ukur untuk menilai 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar, unsur kedisiplinan petugas pelayanan, 

unsur keadilan mendapatkan pelayanan dan unsur kepastian jadwal 

pelayanan mendapatkan nilai C yang berarti kurang baik.  Hal ini 

menunjukkan kurangnya kualitas ketiga unsur tersebut, karena kualitas 

pelayanan berhubungan dengan pemenuhan harapan atau kebutuhan. 

Berarti ketiga unsur tersebut belum memenuhi harapan dari 

masyarakat/pasien Puskesmas Pattallassang sehingga terjadi 

ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat/pasien 

Menurut Kotler kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan  

seseorang    setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan 

harapannya. Jadi, tingkat kepuasan masyarakat/pasien Puskesmas 
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Pattallassang adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. 

Unsur kedisiplinan petugas pelayanan dinilai kurang baik oleh 

masyarakat/pasien. Kedisiplinan petugas pelayanan adalah kesungguhan 

petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi 

waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.  Dalam suatu pelayanan 

publik harus didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia melalui 

kedisiplinan petugas pelayanan yang merupakan suatu sikap dalam 

perwujudan kerja.  Menurut Moenir kedisiplinan petugas pelayanan dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah disiplin dalam 

pelaksanaan tugas dan pekerjaan terdiri atas dua bentuk disiplin, yaitu 

disiplin waktu dan disiplin perbuatan, kedua bentuk disiplin itu menyatu 

dalam perwujudan kerja. Ada disiplin waktu tidak ada disiplin perbuatan, 

tidak akan ada disiplin dalam hal waktu akan  mengecewakan, karena 

kedua bentuk disiplin harus ditegakkan bersama. 

Kurangnya disiplin petugas pelayanan di Puskesmas Pattallassang 

menyebabkan ketidaktepatan jadwal pelayanan. Jadwal pelayanan 

terutama jadwal pemeriksaan pasien yang dimulai pukul 08.30 ternyata 

kurang terpenuhi. Demikian waktu pelayanan berakhir pukul 12.00 

ternyata belum pukul 12.00 loket pendaftaran sudah berhenti, hal ini 

menunjukkan kurangnya tanggung jawab dari petugas pelayanan.  Kinerja 

pelayanan yang buruk salah satunya ditandai dengan ketidakpuasan 

masyarakat yang  umumnya terletak pada waktu, biaya dan cara 
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pelayanan.  

Ketepatan waktu pelayanan, Keadilan pendapatkan pelayanan dan 

kedisiplinan petugas pelayanan yang dinilai kurang baik oleh 

masyarakat/pasien yang berarti prinsip kehandalan (reliability) Puskesmas 

Pattallassang harus lebih diperhatikan. Reliability merupakan kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. Hal ini berarti Puskesmas Pattallassang harus memberikan 

jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the first time). Selain 

itu juga berarti bahwa Puskesmas Pattallassang harus dapat memenuhi 

janjinya untuk menjadi unit pelayanan prima.  

Janji pelayanan Puskesmas Pattallassang adalah : 

a. Memberikan pelayanan yang terbaik dan sepenuh hati kepada 

seluruh masyarakat/ pasien yang meminta pelayanankepada 

puskesmas kami. 

b. Mengutamakan pelayanan  pada  masyarakat yang kurang mampu,  

baik di dalam maupun di luar gedung. 

c. Menyelesaikan pelayanan sesuai dengan jadwal waktu yang telah 

ditetapkan. 

d. Ramah dan murah senyum dalam memberikan pelayanan Kepada  

masyarakat. 

e. Memberikan kemudahan pengurusan pelayanan kesehatan. 

f. Mengingatkan kawan agar jangan melakukan tindakan yang 

merugikan masyarakat. 
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Kurangnya kualitas pelayanan dapat terjadi jika petugas pelayanan 

kesehatan tidak memahami secara tepat apa yang diinginkan 

masyarakat/pasien. Penyedia pelayanan jasa mungkin berpikir bahwa 

pasien menginginkan fasilitas umum yang lebih baik, tetapi pasien 

mungkin lebih mementingkan daya tanggap perawat . 

Daya tanggap (responsiveness) merupakan daya keinginan para 

staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. Daya tanggap dapat berarti respon atau kesigapan petugas 

pelayanan di Puskesmas Pattallassang dalam membantu 

masyarakat/pasien dan memberikan pelayanan yang cepat. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa masalah yang menjadi keluhan masyarakat/ 

pasien adalah lamanya mereka menunggu, disebabkan karena tidak 

disiplinya petugas pelayanan dan ketidaktepatan jadwal pelayanan. 

Ketidakadilan petugas pelayanan publik juga banyak dirasakan oleh  

masyarakat/pasien di Puskesmas Pattallassang.  Keadilan mendapatkan 

pelayanan merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan. 

Pelayanan Puskesmas Pattallassang nampak diskriminatif, lebih 

mengutamakan kerabat/keluarga daripada orang lain. Mertin 

mengemukakan bahwa keadilan petugas dalam menyelenggarakan 

pelayanan adalah Perlakuan yang sama kepada masyarakat selain itu 

juga perlakuan yang adil untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang 

diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama misalnya 

menghapus diskriminasi suku, ras, agama” (dalam Kurniawan, 2005:75). 
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Salah satu azas pelayanan publik adalah kesamaan hak, tidak 

diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender dan status ekonomi, ini berarti Puskesmas Pattallassang sebagai 

unit pelayanan publik harus memperlakukan masyarakat/pasien dengan 

adil tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status 

ekonomi.  Pelayanan merupakan hal yang timbul karena (Moenir 

2000:12): 

1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang, dan bersedia melayani dan   

berkorban.   

2. Adanya  keyakinan  untuk  dan  terhadap  pentingnya  saling  tolong  

menolong  sesama  manusia,  yang  merupakan  gerak  naluri yang 

sudah melekat pada manusia.  

3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain 

merupakan suatu keharusan, sehingga inisiatif pertolongan muncul 

dari si pemberi pertolongan.  

Dari 14 unsur yang diteliti, 10 unsur termasuk dalam kategori B 

(baik).  Kualitas pelayanan yang baik di Puskesmas Pattallassang karena 

adanya emphaty (empati) dan assurance (Jaminan)  

Emphaty dan assurance ditunjukkan dengan memberikan 

kenyamanan pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam melayani, 

kecepatan dalam melayani, kemampuan dalam melayani. Petugas 

pelayanan juga harus memahami masyarakat/pelanggan, artinya 

pelanggan terkadang seperti anak kecil yang menginginkan segala 
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sesuatu atau pelanggan terkadang seperti orang tua yang cerewet.  

Dengan memahami masyarakat/pelanggan, bukan berarti petugas 

pelayanan merasa “kalah” dan harus “mengiyakan” pendapat 

masyarakat/pasien, tetapi paling tidak mencoba untuk melakukan 

kompromi bukan melakukan perlawanan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan juga 

dipengaruhi oleh bukti fisik (tangible) dari unit pelayanan.  Gedung bersih, 

ruang tunggu yang luas dan nyaman serta prasarana kesehatan yang 

lengkap dan aman akan menumbuhkan rasa assurance (jaminan) bahwa 

mereka akan mendapatkan pelayanan yang bermutu. 

Bagi   masyarakat  yang dimaksud   dengan   pelayanan  yang  baik  

adalah : kecepatan pelayanan, tidak mengandung banyak kesalahan, 

pelayanan yang menyenangkan, pelayanan yang telah mengikuti proses 

dan prosedur yang telah ditetapkan, keramahtamahan dan komunikasi 

yang baik,  terhadap dokter juga perawat. Jadi masyarakat tidak 

mempersoalkan dokter lulusan dari mana, PTN atau PTS, dalam atupun 

luar negeri, apakah laki-laki atau perempuan, suku atau agamanya, 

Karena sampai sekarang pelayanan yang cepat dan ramah tamah  sangat  

dibutuhkan  menurut Danakusuma ( 2002). 

Hampir semua program layanan kesehatan untuk orang miskin 

yang selalu melalui “pintu“ puskesmas seperti munculnya program Jaring 

Pengaman Sosial - Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang pada tahun 

berikutnya berlanjut walaupun dengan nama yang berbeda seperti 
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Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak 

(PKPS BBM), Askeskin (2005 – 2007) dan Jamkesmas (2008 sampai 

sekarang) menjadikan adanya pola pikir pada sebagian kelompok bahwa 

pelayanan murah apalagi gratis seperti di puskesmas dianggap tidak 

memerlukan mutu yang baik. Mutu pelayanan yang seadanya pada 

puskesmas seolah menjadi dimaklumi karena dianggap begitulah ciri 

maupun konsekuensi sebuah pengobatan murah. 

Puskesmas Pattallassang sebagai Puskesmas kesehatan gratis 

terus berusaha meningkatkan kualitas pelayananya dengan visi 

“Mewujudkan Puskesmas Pattallassang menjadi Puskesmas yang 

memberikan peleyanan kesehatan prima” dan dari hasil Indeks Kepuasan 

Masyarakat didapatkan mutu pelayanan Puskesmas Pattallassang adalah 

B berarti kinerja unit pelayanan Puskesmas Pattallassang adalah baik 

dengan nilai interval konversi IKM adalah 62,51- 81,25 ini berarti 

masyarakat puas dengan kinerja petugas pelayanan Puskesmas 

Pattallassang.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

 
 Dari hasil penilitian dapat disimpulkan beberapa hal penting 

mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar. 

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Pattallassang 

Kabupaten Takalar adalah 2,78, merupakan hasil penghitungan 

dari 14 unsur yaitu unsur prosedur pelayanan, persyaratan 

pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas 

pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan 

petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan 

pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya 

pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal 

pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan lingkungan.  

2. Mutu   Pelayanan   Puskesmas   Pattallassang  Kabupaten  Takalar 

adalah   B   (Baik) .  Dari 14 indikator pelayanan yang diteliti, unsur   

pelayanan yang memiliki mutu A (Sangat baik) adalah kepastian 

biaya pelayanan dengan nilai rata-rata sebesar 3,26.  Sedangkan 

unsur dengan mutu pelayanan yang kurang baik atau C adalah 

unsur kedisiplinan petugas pelayanan (2,43), Keadilan 

mendapatkan pelayanan (2,35) dan kepastian jadwal pelayan (2,41).   



108 

10 unsur pelayanan Puskesmas Pattallassang termasuk mutu B (Baik) 

yaitu unsur prosedur pelayanan (3,16), persyaratan pelayanan (2,90), 

kejelasan petugas pelayanan (2,15), tanggung jawab petugas (2,94), 

kemampuan petugas pelayanan (2,85), kecepatan pelayanan (2,55), 

kesopanan dan keramahan petugas (2,77), kewajaran biaya pelayanan 

(3,!7), kenyaman lingkungan (2,73) dan keamanan pelayanan (3,15). 

3. Kinerja unit pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten 

Takalar adalah Baik (baik) yang berada pada  nilai interval konversi 

IKM 62,51 – 81,25 yaitu 69,54.  

 
B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, dapat diberiakan 

saran sebagai berikut : 

1. Perlu diadakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara 

berkala (setiap 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun 

sekali) di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar sehingga 

dapat diketahui unsur-unsur apa yang perlu diperbaiki dan unsur-

unsur apa yang harus lebih ditingkatkan kualitasnya  dan setiap 

tahun Puskesmas Pattallassang dapat membuat target nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat yang ingin dicapai. 

2.  Untuk memperbaiki mutu pelayanan Terhadap persoalan masih 

belum optimalnya kedisiplinan petugas, keadilan mendapatkan 

pelayanan dan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan, 
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3. kiranya hal ini perlu dilakukan perbaikan oleh Puskesmas. Adapun 

beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:  

- Sosialisasi standar pelayanan kepada semua petugas pelayanan 

agar mereka bisa memahami kewajibanya sebagai petugas 

pelayananan kesehatan. 

- Menerapkan Sistem Reward dan Punishment, memberikan 

Reward bagi pegawai berprestasi, dan jika terus meningkat 

diajukan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan kerjanya. Sanksi: bersifat sosial dengan diberitakan 

dalam rapat bulanan pegawai mana yang berhasil dan kurang 

berhasil/mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. 

4. Untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan, Puskesmas 

Pattallassang Kabupaten Takalar sebagai unit pelayanan 

kesehatan dapat melakukan hal-hal sebagi berikut : 

- Menyambut pasien dengan senyum dan salam yang hangat,  

- Mengeksplorasi dan membantu menemukan masalah 

kesehatan pasien,   

- Memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan masalah 

kesehatan pasien dengan kemampuan terbaik 

- Memperlakukan semua pasien secara adil tanpa 

membedakan status sosial, suku, agama, maupun politik. 

- pelayanan kesehatan yang diberikan adalah sesuai standar 

pelayanan. 
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Lampiran 1. Kuisioner/angket 
 
 
 

SURVEI 
 

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK 
DI PUSKESMAS PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR 

 
 

Kepada :  
Yth.  Bapak / Ibu / Saudara / i  
          Masyarakat Penerima Pelayanan Puskesmas Pattallassang 
          Di - tempat   
 
 
 

Dengan hormat,  

Sehubungan dengan tugas akhir kami sebagai Mahasiswa Program 

Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah 

Makassar, kami bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di 

Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar, kami mohon kesediaan 

Bapak / Ibu / Saudara / i untuk mengisi Kuesioner terlampir sebagai bahan 

informasi atau bahan masukan yang berguna untuk pelaksanaan 

penelitian kami.  

Besar harapan kami dapat menerima kembali kuIsioner yang telah 

Bapak / Ibu / Saudara / i isi. Atas bantuan dan partisipasi yang Bapak / Ibu 

/ Saudara / i berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih.   

 

                       Hormat kami,    

Fitrianti 
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KUISIONER 

ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK 

DI PUSKESMAS PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR 
 

I.   DATA RESPONDEN 
 

 
II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK 
 

Jawablah pertanyaan di bawah ini menurut pendapat / pengalaman 
Saudara terhadap pelayanan publik di Puskesmas Pattallassang 
Kabupaten Takalar dengan memberi tanda silang (X). 
 
1.    Bagaimana pemahaman Saudara tentang  kemudahan prosedur  

pelayanan  di unit ini ? 
a.       Tidak mudah    c.  Mudah 
b.       Kurang mudah    d.  Sangat Mudah 

 
2.    Bagaimana pendapat Saudara tentang kesamaan persyaratan 

pelayanan dengan jenis pelayanannya? 
a.       Tidak sesuai    c.  Sesuai 
b.       Kurang sesuai    d.  Sangat Sesuai 

 

3.    Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian 
petugas yang  melayani ? 
a.       Tidak jelas    c.  Jelas 
b.        Kurang jelas    d.  Sangat Jelas 

Nomor Responden 
 

………………. 

Umur 
 
………………Tahun 

Jenis Kelamin 1.   Laki-laki                                2.  Perempuan 

Pendidikan Terakhir 
 

1. SD Kebawah 

2. SLTP 

3. SLTA 
 

 

4. D1-D3-D4 

5. S1 

6. S2 Keatas 

Pekerjaan Utama 
 

1. PNS/TNI/POLRI 

2. Pegawai Swasta 

3. Wiraswasta/Usahawan 

 

4. Pelajar/Mahasiswa 

5. Lainnya 
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4.    Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam 
memberikan pelayanan ? 
a.    Tidak disiplin     c.  Disiplin 
b.    Kurang disiplin    d.  Sangat Disiplin 

 
5.    Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam 

memberikan pelayanan ? 
a.    Tidak bertanggung jawab   c.  Bertanggung jawab 
b.    Kurang bertanggung jawab   d.Sangat Bertanggung Jawab 

 
6.    Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam 

memberikan pelayanan ? 
a.    Tidak mampu    c.  Mampu 
b.    Kurang mampu    d.  Sangat Mampu 

 
7.    Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini 

a.    Tidak cepat     c.  Cepat 
b.    Kurang cepat     d.  Sangat Cepat 

 
8.    Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan 

pelayanan disini ? 
a.       Tidak adil     c.  Adil 
b.       Kurang adil    d.  Sangat Adil 

 
9.    Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas  

dalam memberikan pelayanan ? 
a.       Tidak sopan dan ramah   c.  Sopan dan Ramah 
b.       Kurang sopan dan ramah   d. Sangat Sopan dan Ramah 
 

10.  Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan 
pelayanan ? 
a.       Tidak wajar    c.  Wajar 
b.       Kurang wajar    d.  Sangat Wajar 

 

11.  Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan ? 
a.       Selalu Tidak sesuai   c.  Banyak Seuainya 
b.       Kadang – kadang sesuai   D.  Selalu sesuai  

 
12.  Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap 

jadwal waktu pelayanan ? 
a.       Selalu Tidak tepat    c.  Banyak tepatnya 
b.       Kadang – kadang tepat   d.  Selalu tepat  

 
13.  Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit 

pelayanan 
a.       Tidak nyaman    c.  Nyaman 
b.       Kurang nyaman    d.  Sangat nyaman 

 
14.   Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini ? 

a.       Tidak aman    c.  Aman 
b.       Kurang aman    d.  Selalu aman 
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Lampiran 2.  Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per 
Unsur Pelayanan Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar 

 
NO UNSUR PELAYANAN 

RESPONDEN UI U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 
1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
6 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
8 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 
9 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 

10 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 1 2 3 
11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
13 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
14 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
15 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 
16 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
17 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
18 3 3 1 2 3 3 2 3 4 3 3 1 3 3 
19 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
23 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
24 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 
25 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 
26 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 
27 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
29 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
30 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
31 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 
32 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
33 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
34 3 3 3 1 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 
35 3 3 2 1 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 
36 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
38 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
39 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
40 4 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 
42 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 
43 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
45 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
46 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
47 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 
48 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
49 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
50 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 
51 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
52 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 
53 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
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54 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 
57 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
58 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 
59 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
60 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
61 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
62 4 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 
63 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
67 4 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 
68 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
69 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
70 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 
72 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
73 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 
74 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
75 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
76 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
77 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
80 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 
82 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
83 2 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 2 2 4 
84 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
85 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
86 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
87 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
88 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
89 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
90 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
91 4 3 2 1 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 
92 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
93 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
94 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 4 
95 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
96 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
97 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 
98 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
102 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
103 2 3 2 3 2 2 1 1 2 4 3 2 2 4 
104 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 
105 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
106 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
107 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
108 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
109 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
110 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
111 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
112 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
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113 4 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 1 2 3 
114 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
116 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 1 3 4 
117 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
118 4 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 
119 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 
120 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
121 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
122 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 
123 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
126 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
128 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 
129 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
130 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
131 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 
132 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
133 4 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 
134 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
135 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
136 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 
137 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
139 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
140 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
141 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 
142 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
143 2 3 2 1 2 2 1 1 2 4 3 2 2 3 
144 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 
145 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
146 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
147 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 
148 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
149 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
150 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

Jml nilai per 
unsur 474 435 377 364 441 428 383 352 416 475 489 361 410 472 

NRR Per unsur = 
Jml nilai 
perunsur :Jml 
kuisioner yang 
terisi 

3,2 2,90 2,51 2,43 2,94 2,85 2,55 2,35 2,77 3,17 3,26 2,41 2,73 3,15 

NRR tertimbang per 
unsur = NRR per 
unsur x 0,071 

0,22 0,21 0,18 0,17 0,21 0,20 0,18 0,17 0,20 0,22 0,23 0,17 0,19 0,22 
 *) 
2,78 

IKM unit Pelayanan = 69,54 **) 

 
Keterangan :       Nilai Persepsi Mutu pelayanan 
1. U1 s/d U14 = Unsur Pelayanan   1. = Tidak Baik 
2. NRR  = Nilai Rata-Rata   2. = Kurang Baik 
3. IKM  = Indeks Kepuasan Masyarakat  3. = Baik 
4. *)  = Jumlah NRR IKM Tertimbang  4. = Sangat Baik 
5. **)  = IKM Unit Pelayanan x 25 
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