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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Manusia adalah faktor kunci dari sebuah pembangunan, untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas diperlukan suatu derajat kesehatan manusia yang prima 

sehingga dalam hal ini perlu dan mutlak dilakukan pembangunan kesehatan.Untuk 

meningkatkan derajat kesehatan perlu didukung dengan peningkatan dan perbaikan 

sarana dan prasarana kesehatan baik dalam hal fisik maupun dalam hal non fisik seperti 

ketersediaan tenaga sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan 

terjangaku oleh semua lapisan masyarakat. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau membiayai Jamkesdanya murni dari 

dana APBD dengan paket layanan yang menyeluruh Pemerintah daerah mencantumkan 

seluruh penduduk tanpa kecuali sebagai peserta Jamkesda. Penduduk hanya perlu 

membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP ) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan 

tanda Kartu Peserta Khusus Jamkesda.  

Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) yang 

berbunyi : 

a. Jaminan Kesehatan Daerah adalah suatu penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

Daerah yang kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan 

pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai oleh APBD. 
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b. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau yang miskin dan tidak mampu di luar kuota 

Jamkesmas, Askes, Jamsostek dan bentuk Jaminan Kesehatan Lainnya. 

c. Ayat (2) Peserta Jamkesda adalah setiap masyarakat Kabupaten Sanggau yang 

memiliki KTP dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di 

wilayah Kabupaten Sanggau dan belum memiliki jaminan kesehatan lainnya, 

terdaftar dan atau memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta Jaminan Kesehatan 

Daerah”. 

Pelayanan kesehatan yang mereka lakukan harus sejalan dengan janji layanan 

yang mereka berikan yaitu bekerja dimulai dan diakhiri sesuai waktu layanan, 

mengutamakan mutu pelayanan sesuai standar (SOP), memperioritaskan pelayanan 

kedaruratan dan lansia (Lanjut Usia), anda datang kami layani dengan baik dan ramah, 

kami siap menerima kritik dan saran anda. 

Untuk menjamin kesesuaian antara apa yang mereka lakukan dan apa yang 

mereka janjikan harus mendapat perhatian dan pengawasan dari pimpinan Puskesmas 

Kapuas. Disamping itu, tugas tersebut harus mencakup pengawasan tentang personalitas 

dari karyawan mereka untuk melihat cara kerja pegawai yang sesuai dengan etika 

Puskesmas Kapuas yaitu senyum dan sapa bagi pelanggan, tanyakan maksud dan 

tujuannya, layani kebutuhannya dengan ramah, ikhlas dan tanggung jawab, berikan 

informasi yang jelas dan akurat, do’a bagi pasien. 

Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, pemerintah daerah telah 

memberikan program BPJS. BPJS merupakan Jaminan kesehatan, yaitu program 
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bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya 

untuk membayar perawatan dan berobat di rumah sakit.Program ini memungkinkan 

masyarakat memperoleh pelayanan secara gratis di bidang kesehatan secara gratis. 

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai 

kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal 

ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan 

melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap 

aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat 

maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan 

masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu 

data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur 

pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara 

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya 

Dalam studinya mengenai pelanggan di Swedia, Fornell (1992)  membuktikan 

bahwa terdapat hubungan antara kualitas yang dirasakan (kinerja) dan kepuasan. Cronin 

dan Taylor (1992)  menemukan adanya hubungan kausal yang kuat dan positif antara 

kualitas layanan keseluruhan dan kepuasan. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) 

mendefinisikan kualitas layanan sebagai suatu bentuk sikap, berkaitan tetapi tidak sama 

dengan kepuasan, sebagai hasil dari pembandingan antara harapan dengan kinerja. 
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Secara garis besar dari sejumlah studi dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

berkaitan dan menentukan kepuasan pelanggan (Anderson, Fornel dan Lehmann, 1994). 

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan SK Menteri 

Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Institusi 

Kesehatan, maka sebuah pelayanan kesehatan yang handal  harus menjalankan beberapa 

fungsi, salah satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan medis dan 

non medis dengan melengkapi sarana dan pra sarana yang dibutuhkan pada saat bekerja. 

Secara umum dalam sebuah instansi kesehatan sarana itu merupakan salah satu bagian 

dari lingkungan kerja yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang 

diberikan. Menurut Yandianto (2000) sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. 

Dalam penelitian  ini akan di lakukan pengukuran mengenai tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Kapuas, pemilihan Puskesmas 

tersebut didasarkan atas banyaknya cakupan kunjungan Pasien yang berada di 

Kecamatan dan Kabupaten Sanggau dan jumlah masyarakat yang ada  di wilayah 

puskesmas, survei  ini di tujukan kepada puskesmas mengingat peran vital puskesmas 

sebagai ujung tombak peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu 

dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan puskesmas yang berujung pada 

peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa puskesmas. Sarana Kesehatan 

di Kabupaten Sanggau Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

1. Rumah Sakit (RS) 

Rumah Sakit yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau pada Tahun 2014 

sebanyak 3 (tiga) unit, yang menyelenggarakan pelayanan 4 spesialis dasar (Type C) 
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, RS BUMN (RS Parindu PTPN XIII) Type D dan Rumah Sakit Bergerak Balai 

Karangan.  

Rumah Sakit Bergerak Balai Karangan yang terletak di Kecamatan Sekayam 

adalah fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu 

tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di daerah tertinggal, 

terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan selama 24 jam melalui pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, gawat darurat/pelayanan darurat.  

Rumah Sakit Bergerak ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan dan 

Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya akan 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dibawah naungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sanggau yang telah mulai beroperasi pada Bulan November 

Tahun 2012 yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat terutama pada daerah perbatasan, tertinggal dan terpencil. 

2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (PUSTU). 

- Puskesmas di Kabupaten Sanggau sebanyak 19 unit, yang menyelenggarakan 

rawat inap dan rawat jalan ada 13 unit,  dan yang hanya menyelenggarakan rawat 

jalan ada 6 unit, rata-rata puskesmas per kecamatan adalah 1,2 puskesmas.  

- Pustu sebanyak 86 unit yang tersebar di 19 Puskesmas atau 15 kecamatan se 

Kabupaten Sanggau dengan rata-rata pustu per kecamatan adalah 5,9 pustu. 

3. Rumah Bersalin (RB) dikelola pihak swasta sebanyak 1 (satu) unit 

4. Balai Pengobatan/Klinik ada 19 unit terdiri dari TNI/Polri 2 (dua) unit dan Swasta 

16 (enam belas) unit. 
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5. Gudang Farmasi Kabupaten sebanyak 1 (satu) unit. 

6. Toko Obat berizin sebanyak 44 unit 

7. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebanyak 134 unit 

8. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 545 unit 

9. Desa Siaga sebanyak 91 Desa (53,85%) dari 169 Desa/Kelurahan  

10. Praktek Dokter Perorangan sebanyak 84 unit. 

 Pada 3 rumah sakit dan 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau semuanya (100%) 

telah mempunyai Laboratorium Kesehatan. Dari 545 posyandu yang ada, yang dapat dikatakan 

aktif sebanyak 497 unit (91,19%). Posyandu berdasarkan stratanya meliputi : 

- Strata Pratama  242 unit 

- Strata Madya 175 unit 

- Strata Purnama 100 unit 

- Strata Mandiri   8 unit 

Adapun Upaya kesehatan yang dilakukan sangat berpengaruh dengan pencapaian tingkat 

derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Adapun upaya kesehatan masyarakat yang 

dilaksanakan di Puskesmas Kapuas meliputi kegiatan/upaya : 

- Pelayanan Kesehatan Dasar (YANKESDAS) 

- Pelayan Kesehatan Rujukan dan Penunjang 

- Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular (P2M) 

- Pembinaan Kesehatan Lingkungan (Kesling) dan Sanitasi Dasar 

- Perbaikan Gizi Masyarakat 

- Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

- Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana 
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Namun pada saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan 

puskesmas yang diberikan kepada pasien. Keluhan-keluhan tersebut diantaranya, pasien 

yang mendapat rujukan dari dokter/bidan/perawat tidak segera dirujuk ke puskesmas, 

pasien yang tidak membawa kartu tetapi dilayani dengan membayar walaupun masih 

termasuk dalam jam kerja, masyarakat tidak diberikan kesempatan memberikan saran 

baik secara lisan maupun tulisan. Dokter/bidan/perawat tidak langsung melayani pasien 

yang datang berobat, petugas puskesmas tidak bersedia mendatangi pasien yang tidak 

dapat pergi ke puskesmas.  Keluhan yang didengar dari sekelompok masyarakat yang 

tidak puas akan pelayanan yang diberikan diyakini bahwa masih banyak masyarakat 

yang mengharapkan perubahan dari sebuah pelayanan puskesmas di kecamatan 

khususnya Kabupaten Sanggau. 

 

 Namun pada saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap 

pelayanan di Puskesmas Kapuas yang diberikan kepada pasien. Keluhan-keluhan 

tersebut diantaranya, pasien yang mendapat rujukan dari dokter/bidan / perawat tidak 

segera dirujuk ke Puskesmas, pasien yang tidak membawa kartu tetapi dilayani dengan 

membayar walaupun masih termasuk dalam jam kerja, masyarakat  tidak diberikan 

kesempatan untuk memberikan saran baik secara lisan maupun tulisan. Dokter 

/bidan/perawat tidak langsung melayani pasien yang datang berobat, petugas Puskesmas 

tidak bersedia mendatangi pasien yang tidak dapat pergi ke Puskesmas. 

Keluhan yang didengar dari sekelompok masyarakat yang tidak puas akan 

pelayanan yang diberikan diyakini bahwa masih banyak masyarakat yang mengharapkan 

perubahan dari sebuah pelayanan Pukesmas Kapuas. 
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Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kapuas pada tahun 2014 

berjumlah 58.043 jiwa yang terdiri dari laki-laki 30.105 jiwa dan perempuan 27.938 

jiwa.  

Tabel 1.1 

Puskesmas Kapuas  

Jumlah Penduduk Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau  

Tahun 2012-2014 (Jiwa) 

 

No. 
Nama Desa dan Kelurahan 

Tahun 

2012 2013 2014 

1 Beringin 10.473 10.536 11.195 

2 Ilir Kota 5.497 5.53 5.854 

3 Bunut 6.468 6.507 6.878 

4 Sei Mawang 1.497 1.506 2.122 

5 Lape 2.522 2.538 3.058 

6 Sei Batu 1.609 1.619 1.658 

7 Sei Muntik 11.66 11.731 9.874 

8 Lintang Kapuas 1.763 2.364 2.382 

9 Semerangkai 3.878 3.902 3.905 

10 Sei. Alai 2.085 2.097 2.116 

11 Mengkiang 1.396 1.405 1.534 

12 Kambong 968 974 1.06 

13 Lintang Pelaman 1.974 1.986 1.904 

14 Penyelimau 1.865 1.876 1.881 

15 Penyelimau Jaya 1.325 1.333 1.344 

16 Tapang Dulang 1.27 1.278 1.278 

JUMLAH 56.713 57.182 58.043 
Sumber :Data BPS Tahun 2014 

 

Berdasarkan Tabel 1.1  data dari Kantor Camat Kapuas, dan Data Profil 

Puskesmas Kapuas penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sanggau pada Tahun 2012 

jumlah penduduk Kapuas sebesar 56,713 jiwa dan  jumlah penduduk  2013 berjumlah 

57,182 jiwa yang terdiri dari laki-laki 30.233 jiwa dan perempuan 26,949 jiwa. Rasio 

jenis kelamin 112 yang artinya bahwa di setiap 112 jiwa laki-laki ada 100 jiwa 
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perempuan dan Dari total penduduk tahun 2014, di wilayah kerja Puskesmas Kapuas 

pada tahun 2014 berjumlah 58.043 jiwa. 

  

Tabel 1.2 

Puskesmas Kapuas 

Jumlah Angka Kelahiran dan Angka Kematian  

Penduduk Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 

Tahun 2012 – 2014 (Jiwa) 
 

Tahun Angka Kelahiran Angka Kematian 

2012 238 87 

2013 213 102 

2014 279 90 

 Sumber : Data Profil Puskesmas Kapuas  Tahun 2015 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa angka kelahiran  pada 2012-2013 

mengalami penurunan sebesar 10,5%. Sedangkan untuk angka kematian pada 2012-

2013 mengalami peningkatan sebesar 17,24%. Pada 2013-2014 angka kelahiran 

mengalami peningkatan sebesar 30,99%. Sedangkan untuk kematian pada 2013-2014 

mengalami penurunan sebesar 11,76%. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah tenaga medis, dan Pegawai Negeri Sipil, 

PTT.Daerah, Honorer Dinas, Honorer. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1.3 berikut : 
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Tabel 1.3 

Puskesmas Kapuas 

Jumlah Tenaga Dokter, Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya 

 Tahun 2012- 2014 

 

No. 

 

Jenis Tenaga 

Tahun 

2012 2013 2014 

1. Dokter Umum 2 1 2 

2. Dokter Gigi 0 0 0 

3. Sarjana/Sarjana Muda (D3)    

 - SKM 1 1 2 

 - AKPER 1 15 15 

 - AKL 7 2 2 

 - AKZI 1 1 2 

 - AKFAR 1 1 2 

 - AKBID 18 10 10 

 - AAK 1 2 1 

4. Bidan 2 23 26 

5. Perawat Kesehatan (SPK) 8 8 8 

6. Perawat Gigi (SPRG ) 2 2 2 

7. Sanitarian (SPPH) 2 2 2 

8. Analis Kesehatan 1 1 2 

9. Assisten Apoteker 1 1 1 

10 Pekarya Kesehatan 6 6 6 

 Jumlah 52 76 83 

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Sanggau Tahun 2015 

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa PNS pada Tahun 2012 mengalami 

peningkatan jumlah pegawai sampai pada Tahun 2014 dan pada tabel ini juga dapat 

dilihat mengenai tenaga kesehatan non medis pada Puskesmas Kapuas dan Tenaga 

Tehknis Kesehatan lainnya dari Tahun 2012 terus mengalami peningkatan mengingat 
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luasnya wilayah kerja Puskesmas Kapuas dan kondisi ini cenderung mengalami 

fluktuasi tiap tahun. 

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat mengenai macam-macam penyakit yang ditanggung 

Jamkesmas pada Puskesmas Kapuas. 

 

Tabel.1.4 

Puskesmas Kapuas  

Nama-nama Penyakit yang ditanggung JAMKESMAS 

 

No. Nama Penyakit 

 Penyakit Menular Penyakit Tidak Menular 

1. Influenza Hipertensi 

2. Demam Berdarah Osteoporosis 

3. Diare Keracunan Makanan/Minuman 

4. Hepatitis/Penyakit Kuning Sariawan 

5. Rabies Rheumatik 

6. Cacar Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi 

7. Malaria Kencing Manis 

8. Muntaber Kurang Gizi 

9. Campak Maag 

10. Polio Asam Urat 

11. Cacar Air Alergi 

12. Chikungunya Sakit Gigi 

13. Kutu Batuk 

14. Kurap Sakit Perut 

15. Kudis Anemia 

16. Cacingan Sakit Telinga 

17. Mencret Sunat 

18. Sakit Mata Kehamilan dan Kelahiran 

 Sumber :Puskesmas Kapuas 2014 

  

Berbagai macam penyakit yang ditangani Puskesmas Kapuas kecuali penyakit 

yang sudah kronis seperti penyakit jantung, paru-paru, HIV/AIDS, operasi, radang 

lambung dan usus, ketergantungan dan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya tidak 

ditanggung oleh puskesmas kapuas. 
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Tabel 1.5 

Puskesmas Kapuas  

Jumlah Orang Yang Berobat  

Tahun 2012-2014 

No. Bulan 

  

 Tahun 

2012 2013 2014 

1 Januari 173 180 194 

2 Febuari 247 284 233 

3 Maret 194 351 374 

4 April 299 196 284 

5 Mei  105 245 261 

6 Juni 267 107 156 

7 Juli 239 307 302 

8 Agustus 200 156 142 

9 September 159 233 254 

10 Oktober 283 219 290 

11 Nopember 300 201 201 

12 Desember 419 225 244 

JUMLAH 2.885 2.704 2.931 

Sumber : Data Profil Puskesmas Kapuas,2014 

Pada Tabel 1.5 dapat diketahui populasi jumlah orang yang berobat pada 

Puskesmas Kapuas dari Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 6% dari Tahun 2013. 

Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 8% dari tahun 2012. 

Tabel 1.6 

Jumlah Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  

Pra Bayar di Kabupaten Sanggau 

Tahun 2012 – 2014 (Jiwa) 
 

Tahun Jumlah Presentase 

2012 230,540 (ASKES) 54,55 

2013 190,012 (JAMKESMAS) 43,74 

2014 136,011 (BPJS ) 26,58 

Sumber : Data PT. ASKES Tahun 2015 



13 
 

Pada Tabel 1.6 dapat dilihat akses dan mutu pelayanan kesehatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Sanggau Tahun 2014 gambarannya adalah sebagai berikut : 

1. Peserta Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (ASKES) 

Dari 426.104 jiwa penduduk Kabupaten Sanggau Tahun 2012 yang memiliki JPKM 

sebanyak 230.540 jiwa (54,55%). Data ini diperoleh dari PT. Askes, kepesertaan 

Jamkesmas dan kepesertaan Jamkesda. Data peserta Askes komersial seperti Astek dari 

Jamsostek dan asuransi kesehatan lainnya 

2. Peserta Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (JAMKESMAS) 

Dari 434.457 jiwa penduduk Kabupaten Sanggau Tahun 2013 yang memiliki JPKM 

sebanyak 190.012 jiwa (43,74%). Data ini diperoleh dari PT. Askes, kepesertaan 

Jamkesmas, Jamkesda dan Jamsostek. 

3. Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) BPJS adalah singkatan dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal 

sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). 

Jumlah penduduk Kabupaten Sanggau Tahun 2014 sebanyak 434.457 jiwa, yang  

telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan mencapai 136,011 jiwa atau sebesar  

26,58%. 
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      Tabel 1.7 

Puskesmas Kapuas 

Jumlah Kunjungan Jamkesmas 

Tahun 2012-2014 

No. Nama Desa dan Kelurahan 
Jumlah Orang /Tahun 

2012 2013 2014 

1 Beringin 2.138 2.141 2.145 

2 Ilir Kota 997 1000 1002 

3 Bunut 1.888 1.888 1786 

4 Sei Mawang 727 727 730 

5 Lape 1.005 1.005 1.005 

6 Sei Batu 870 872 872 

7 Sei Muntik 1.156 1.156 1.156 

8 Lintang Kapuas 1.733 1.733 1.733 

9 Semerangkai 1.533 1.533 1.533 

10 Sei. Alai 997 997 997 

11 Mengkiang 1.479 1.479 1.48 

12 Kambong 996 996 996 

13 Lintang Pelaman 644 644 645 

14 Penyelimau 1.168 1.168 1.169 

15 Penyelimau Jaya 748 748 750 

16 Tapang Dulang 643 643 643 

JUMLAH 18.63 18.727 21.233 

Sumber : Data Profil Puskesmas Kapuas,2015 

Pada Tabel 1.7 Akses dan Mutu pelayanan kesehatan yang ada di wilayah 

Puskesmas Sanggau Tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan dan pada Tahun 

2014 dapat dilihat bahwa masyarakat pengguna Jamkesmas sebanyak 21,233%  jiwa, 

yang telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebesar 17,14%. 

Jika dilihat dari segi rasio tenaga per 100.000 penduduk semua tenaga kesehatan 

masih kurang karena belum ada yang sama dengan ataupun melebihi target rasio 

sebagaimana harapan Indikator Indonesia Sehat Tahun 2010. Namun jika dibandingkan 
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dengan jumlah sarana pelayanan maka jumlah tenaga relatif cukup karena  hampir 

semua sarana pelayanan sudah memiliki tenaga kesehatan. 

Selanjutnya untuk mengetahui jumlah fasilitas tempat tidur yang ada di 

Puskesmas Kapuas dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 1.8 

Puskesmas Kapuas 

Jumlah  Fasilitas Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Perawatan 

Tahun 2012 – 2014 (Jiwa) 
 

Tahun Fasilitas Tempat Tidur Per Kelas  

Jumlah  I II III 

2012 2 7 10 19 

2013 2 8 11 21 

2014 2 8 11 21 

 Sumber : Data Profil Puskesmas Kapuas  Tahun 2014 

Dari Tabel 1.8 dapat dilihat bahwa pada 2012 terjadi perubahan fasilitas tempat 

tidur sebanyak 2 unit sehngga semua berjumlah 21 unit, dimana semula hanya 19 unit 

fasilitas tempat tidur. Pada 2013 dan 2014 jumlah fasilitas tempat tidur tetap tidak 

bertambah, masih berjumlah 21 unit. 

Berikut adalah tabel mengenai jumlah pasien Jamkesmas rawat jalan pada 

Puskesmas Kapuas. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Tabel 1.9 

Puskesmas Kapuas 

Jumlah Pasien Jamkesmas Rawat Jalan 

Tahun 2012-2014 

 

No. Bulan 
 Tahun 

2012 2013 2014 

1 Januari 173 180 194 

2 Febuari 247 284 233 

3 Maret 194 351 374 

4 April 299 196 284 

5 Mei  105 245 261 

6 Juni 267 107 156 

7 Juli 239 307 302 

8 Agustus 200 156 142 

9 September 159 233 254 

10 Oktober 283 219 290 

11 Nopember 300 201 201 

12 Desember 419 225 244 

JUMLAH 2.885 2.704 2.931 
Sumber : Data Profil Puskesmas Kapuas,2015 

Pada Tabel 1.9 diatas dapat diketahui populasi Pasien Jamkesmas pada 

Puskesmas Kapuas dari Tahun 2012 berjumlah 2.885 dan Tahun 2013 berjumlah sebesar 

2.704 Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 2.931 jiwa. 
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B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah :“ Bagaimana Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan  

Puskesmas Kapuas Kabupaten Sanggau?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat 

terhadap Pelayanan di Puskesmas Kapuas Kabupaten Sanggau. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dalam 

penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi bagi pihak 

puskesmas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan 

ke masyarakat dengan strategi pelayanan yang lebih efektif dimasa yang akan 

datang. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya yang tertarik 

akan masalah ini pada masa yang akan datang. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan milik pemerintah harus senantiasa 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien dengan memperhatikan 

berbagai atribut jasa yang dianggap penting oleh pelanggan. Selain itu puskesmas juga  

harus senantiasa melakukan perbaikan pelayanan agar pelanggan atau pasien merasa 

puas dan terus menggunakan jasa pelayanannya. Menurut Zeithamlet. Al. yang dikutip 

oleh Husein Umar (2003 :38-40 ) mengunggkapkan bahwa terdapat lima dimensi mutu 

pelayanan, yaitu : 

1. Keandalan (Realibility), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan janji yang ditawarkan. 

2. Kesigapan (Responsiveness), yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam 

membantu pasien dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi 

: kesigapan karyawan dalam melayani pasien, kecepatan karyawan dalam menangani 

transaksi dan penanganan keluhan pasien. 

3. Jaminan (Assurance), yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan 

terhadap obat-obatan yang diberikan, keramahtamahan, perhatian dan kesopanan 

dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan 

dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan 

kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pasien terhadap puskesmas. Dimensi 

jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi : 

a. Kompetensi (Competence), artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh karyawan untuk melakukan pelayanan. 

b. Kesopanan (Courtesy), yang meliputi keramahan, perhatian dan sikap para 

karyawan. 

c. Kredibilitas (Credibility), meliputi hal-hal yang berhubungan dengan 

kepercayaan kepada puskesmas, seperti reputasi, prestasi dan sebagainya. 
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4. Empati (Emphaty), yaitu perhatian secara individual yang diberikan dari pihak 

puskesmas, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pasien, dan usaha 

pihak puskesmas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasiennya. 

a. Akses (Access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 

b. Komunikasi (Communication), merupakan kemampuan melakukan komunikasi 

untuk menyampaikan informasi kepada pasien. 

c. Pemahaman pada pasien (Understanding the customer), meliputi usaha pihak 

Puskesmas untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pasien. 

5. Nyata (Tangibles), meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan 

front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian dan kenyamanan 

ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan. Kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan kinerja berada di bawah harapan maka pelanggan 

kecewa dan apabila kinerja sesuai harapan maka pelanggan puas dan kalau kinerja 

melebihi harapan maka pelanggan sangat puas. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Dimensi Kualitas Pelayanan Puskesmas 

- Keandalan (Reliability) 

- Kesigapan (Responsiveness) 

- Jaminan/Kepastian (Assurance) 

- Empati (Emphaty) 

- Nyata (Tangibles) 
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F. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode survey yaitu metode 

penelitian yang dilakukan dari suatu terbatas menjadi kesimpulan yang berlaku 

umum bagi populasi. Menurut Sugiono (2003 : 7 ) yaitu : “ penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut”. Kegiatan pengumpulan data dilakukan 

dengan menyebarkan kuisioner para pasien yang menggunakan jasa pelayanan pada 

Puskesmas Kapuas di Kabupaten Sanggau. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Penulis mengadakan pengamatan langsung pada Puskesmas Kapuas, khususnya 

yang menyangkut aktivitas karyawan, pelayanan yang diberikan terhadap pasien 

dan aktifitas lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada 

pimpinan Puskesmas Kapuas, dan para staf puskesmas untuk memperoleh data 

dan informasi yang diinginkan. 

c. Kuisioner 

Penulis memberikan daftar pertanyaan kepada masyarakat pengguna jasa 

pelayanan yang berkenan dengan masalah yang diteliti. 

3. Populasi dan Sampel 
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a. Populasi  

Menurut Nazir (2003 : 325 ) yang dimaksud dengan populasi adalah kumpulan 

dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah berobat di Puskesmas 

Kapuas. 

b. Sample  

Sample adalah bagian dari populasi. Menurut Sugiono (2003 :56 ) yang 

dimaksud dengan sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara purposive sampling. Menurut Sugiono (2003 : 60 ) yang dimaksud dengan 

purposive sampling adalah pengambilan elemen-elemen yang dimaksud dalam 

sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa jadi jumlah sample 

dalam penelitian ini adalah 60 sampel representative atau mewakili populasi. 

Pengambilan sampel dalam penelitian diambil dari jenis layanan, dimana 

pengambilan elemen-elemennya dilakukan dengan sengaja. Pada penelitian ini 

diambil 60 orang pasien pada Puskesmas Kapuas dimana yang diutamakan telah 

berobat minimal 2 kali. 

Untuk menentukan jumlah sample digunakan pendekatan Ir. Sofyan Soregar 

(2013 : 62) 

 

Rumus : 

 

 

n= (Z a/2)² p-q 

              e² 
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Keterangan : 

n= sampel 

p= Proporsi populasi 

q= 1-p 

Z= tingkat kepercayaan/signifikan 

e= margin of error 

α= 1-0,9  = 0,05 

α/2=0,01/2 = 0,05 

p= 0,3 

q= 1-0,3 = 0,7 

Z= 1-0,025 

e= 0,01 

Sehingga sample yang harus diambil adalah sebagai berikut : 

n= (Z a/2)² p-q 

   e² 

 

n= (1,65)² (0,3 x 0,7) 

(0,001)² 

= 59,8 

= 60 orang 

 

4. Teknik Analisis Data  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kuantitatif 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. 
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Menurut Husein Umar (2005 : 251) “ Kepuasan dapat dianalisis dari dua 

dimensi yaitu dari harapan-harapan (kepentingan) atas sesuatu dan kenyataan-

kenyataan (kepuasan) yang diterima konsumen” dalam dimensi harapan 

(kepentingan) dan kenyataan (kepuasan) digunakan skala likert yang berhubungan 

dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu.  

Diberikan 5 (lima) penilaian yang berlaku sebagai berikut : 

Kepuasan :    Kepentingan : 

 Sangat Puas  : 5  Sangat Penting : 5 

 Puas   : 4  Penting  : 4 

 Cukup Puas  : 3  Cukup Penting  : 3 

 Kurang Puas  : 2  Kurang Penting : 2 

 Tidak Puas   : 1  Tidak Penting  : 2 

 Masing-masing atribut penentu kualitas jasa ditentukan peringkat kepentingan 

rata-rata dan peringkat kepuasan rata-rata dengan variasi nilai 1 hingga 5 dengan rumus 

sebagai berikut : 

 X=  ∑Xi     Y = ∑Yi 

 n               n 

  

Dimana : X  =  Skor rata-rata tingkat kepuasan 

      Y =  Skor rata-rata tingkat kepentingan 

      n      =  Jumlah Responden 

  ∑Xi    =  Total skor tingkat kepuasan 

  ∑Yi    =  Total skor tingkat kepentingan 
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Data yang telah dianalisis  dari dua dimensi kemudian diplot nilainya dalam diagram 

kartesius. Diagram Kartesius adalah suatu bangunan yang terdiri dari 4 bangun yang disebut 

dengan kuadran dan dibatasi oleh 2 buah garis yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu 

sumbu mendatar X sebagai rata-rata tingkatan kinerja atau pelaksanaan dan sumbu tegak Y 

sebagai rata-rata tingkatan harapan/kepentingan. 

Bentuk diagram kartesius dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 
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Keterangan : 

Kuadran A     : Kinerja suatu variable adalah rendah daripada keinginan konsumen sehingga 

perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar optimal. 

Kuadran B     : Kinerja dan Keinginan konsumen pada suatu variable berada pada tingkat 

tinggi dan sesuai sehingga perusahaan cukup mempertahankan  kinerja 

variable tersebut. 

Kuadran C     : Kinerja dan Keinginan konsumen pada suatu variable berada pada tingkat 

rendah sehingga perusahaan belum perlu melakukan perbaikan. 

Kuadran D     : Kinerja perusahaan berada dalam tingkat tinggi keinginan konsumen akan 

kinerja dari variable tersebut rendah sehingga perusahaan perlu mengurangi  

hasil yang dicapai agar dapat mengefisiensikan kinerja perusahaan. 
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BAB I I 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai lembaga kesehatan yang 

bermisi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah berperan  dalam memelihara 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut harus dilakukan secara 

sungguh-sungguh dan hati yang ikhlas, lebih-lebih dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi dalam bidang kesehatan maka puskesmas ini dituntut lebih keras lagi berusaha 

meningkatkan profesionalime serta meningkatkan kemampuan, memberikan 

pelayananan kesehatan kepada para pasiennya tentu saja perlu upaya terus dan  terus 

menerus secara berkeseinambungan untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, salah 

satu upaya untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan 

khususnya pembangunan di Kabupaten  Sanggau. 

Kesehatan merupakan harapan setiap insan manusia, maka dari itu perawatan 

yang sempurna sangatlah perlu untuk menjaga kesehatan. Puskesmas adalah organisasi 

kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang 

juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok 

(Depkes RI, 2002) 

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu unit pelaksana fungsional 

yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta 
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masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama 

yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah 

tertentu (Wahid, dkk, 2009). Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Fungsi puskesmas itu 

sendiri meliputi: 

1. Fungsi Pokok Puskesmas 

a).  Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. 

b).  Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka  

            meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 

     c).    Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada  

                        masyarakat di wilayah kerjanya. 

2. Peran  Puskesmas  

Sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat diwilayah terkecil 

dalam pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam 

penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. Dalam konteks otonomi daerah saat ini, 

Puskesmas dituntut memiliki kemampuan manajemen dan wawasan jauh ke depan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Peran tersebut ditunjukan dalam bentuk keikutsertaan untuk menentukan kebijakan 

daerah melalui sistem perencanaan yang matang, tata laksana kegiatan-kegiatan yang 

tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Puskesmas juga 

dituntut berperan dalam pemanfaatan tekhnologi informasi terkait upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu (Wahid, dkk, 2009). 
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3. Cara-cara yang ditempuh 

a). Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan  

     dalam rangka menolong dirinya sendiri. 

b). Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan      

      sumber daya secara efisien dan efektif. 

c). Memberikan bantuan teknis. 

d). Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. 

e). Kerjasama lintas sektor. 

4. Kegiatan pelayanan wajib ( 6 kegiatan dasar Puskesmas) 

 Kegiatan dasar di Puskesmas ada 6 : (Depkes RI, 2010) 

1.    Pengobatan dasar dan penanggulangan kecederaan 

2.    Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana (KIA-KB). 

3.    Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

4.    Peningkatan kesehatan lingkungan (kesling) 

5.    Upaya perbaikan gizi masyarakat 

6.    Penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan (promkes) 

5. Mutu pelayanan Puskesmas 

     Menurut (Wahid, dkk, 2009) Mutu pelayanan Puskesmas, meliputi: 

1. Pelayanan input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan. 

 

2. Penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap   

standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

3. Pelayanan out-put pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang       
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diselenggarakan. 

4.    Penilaian out-come pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat  

      kepuasan pengguna jasa pelayanan Puskesmas. 

B. Pengertian Jasa 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan 

manusia. Produk dapat digolongkan kedalam dua macam yaitu produk yang berwujud 

(barang ) dan produk barang tidak berwujud (jasa). 

Menurut E, Catur Rismiati dan Lg, Bondan Suratno (2002:207) Jasa di definisikan 

sebagai setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain dan 

merupakan barang tidak berwujud (tangible) serta tidak berakibat pada kepemilikan 

akan sesuatu. 

Kemudian Zithaml dan Berry dalam Parasuraman (2007:28) : Jasa pada dasarnya adalah 

seluruh aktifitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, 

dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara 

prinsip tidak berwujud (tangible) bagi pembeli pertamanya”. 

Jasa dapat merupakan suatu bagian terkecil atau bagian utama dari total penawaran. 

Menurut Philip Kotler (2002:83-84) penawaran dapat dibedakan menjadi lima kategori, 

yaitu : 

1. Barang berwujud murni : penawaran hanya terdiri dari barang berwujud seperti 

sabun pasta gigi dan lain-lain. Tidak ada jasa yang menyertai produk itu. 

2. Barang berwujud yang disertai jasa : penawaran terdiri dari barang berwujud yang 

disertai dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. 

Contohnya produsen motor tidak hanya menjual motor melainkan juga menyediakan 

pelayanan ruang pamer, pengiriman, reparasi dan pemeliharaan dan sebagainya. 
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3. Campuran : penawaran terdiri  dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. 

Misalnya orang mengunjungi café untuk membeli makanan dan pelayanan serta 

suasana yang ditawarkan. 

4. Jasa utama yang disertai baran dan jasa tambahan; penawaran terdiri dari satu jasa 

utama disertai jasa tambahan dan atau barang pendukung. Contohnya jasa 

penerbangan. 

5. Jasa murni : penawaran hanya terdiri dari jasa. Contohnya baby sister/pengasuh bayi, 

tukang pijat dan salon. 

 

C. Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (2002:24) bahwa terdapat empat karakteristik jasa sebagai 

            berikut : 

1. Intangibility 

Jasa tidak berwujud artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium, 

sebelum jasa itu dibeli dan dikonsumsi. Dengan demikian orang tidak dapat menilai 

kualitas jasa sebelum merasakan atau mengkonsumsinya sendiri. Konsumen akan 

menyimpulkan kualitas jasa dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, symbol, 

dan harga yang mereka lihat. 

2. Insperarability 

Umumnya jasa dikonsumsi secara bersamaan.Interaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan merupakan ciri khusus dalam penyampaian jasa.Dalam hubungan 

penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu yang menyampaikan jasa 

(contact personal) merupakan unsur terpenting. Dengan demikian, kunci 

keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekruitmen, kompensasi, pelatihan dan 

pengembangan karyawannya. 

3. Variability 

Jasa bersifat sangat variable, karena non standardized output, artinya banyak variasi 

bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli dengan variabilitas yang tinggi dan 

seringkal mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih. 
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4. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak disimpan. Hal ini tidak akan 

menjadi masalah bila permintaannya tetap karena mudah untuk 

menyiapkanpelayanan untuk permintaan tersebut sebelumnya. Bila permintaan 

berfluktuasi, berbagai masalah akan muncul berkaitan dengan kapitasi menggangur 

(saat permintaan sepi ) dan pelanggan tidak terlayani dengan resiko mereka kecewa 

atau beralih pada penyedia jasa lainnya (saat permintaan puncak) 

 

D. Pengertian Kepuasan  

    Kepuasan adalah indikator utama dari standar suatu fasilitas kesehatan dan suatu 

mutu pelayanan kepuasan pelanggan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah 

kunjungan yang akan memepengaruhi provitabilitas fasilitas kesehatan tersebut, 

sedangkan sikap karyawan terhadap pelanggan juga akan berdampak ukuran terhadap 

kepuasan pelanggan dimana kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu merupakan akan 

meningkat tuntutannya akan mutu pelayanan yang diberikan ang atau kecewa dari 

seseorang yang mendapat kesan dari membandingkan, Atmojo (2006:102) menurut 

Irawan (2003:211).”Kepuasan adalah perasaan senang hasil pelayanan kinerja dengan 

harapan-harapannya”. Tjiptono (2006:75) : Kepuasan atau ketidakpuasan merupakan 

respon pelanggan sebagai hasil dan evaluasi ketidak seseuaian kinerja / tindakkan yang 

dirasakan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya harapan”. Hal ini juga dinyatakan oleh 

Sugito (2005 :91) yang menyebutkan bahwa. “Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan, apabila kinerja dibawah 

harapan maka pelanggan akan kecewa”. 

   Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu 

yang memadai (Tjiptono dan Chandra, 2005: 1). Sementara Wijono (2003: 34) 
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menyatakan kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan 

hasil dari membandingkan penampilan produk yang dirasakan dalam hubungannya 

dengan harapan seseorang. 

Meskipun demikian, definisi kepuasan yang banyak diacu adalah berdasarkan konsep 

discomfirmationparadigm. Berdasarkan paradigma tersebut, keputusan dibentuk dari 

sebuah referensi perbandingan yaitu membandingkan hasil yang diterima dengan suatu 

standar tertentu. Perbandingan tersebut membentuk tiga kemungkinan yaitu pertama 

adalah bila jasa yang dirasakan melebihi pengharapan dimana pelayanan yang diterima 

atau dirasakan melebihi pelayanan yang diharapkan, yang kedua bila kualitas pelayanan 

memenuhi pengharapan apabila pelayanan dirasakan sesuai dengan yang diharapkan dan 

yang terakhir jika jasa yang diterima dibawah pengharapan bilamana pelayanan yang 

dirasakan lebih buruk dari pelayanan yang diharapkan (Supranto, 2006: 13) 

1.    Klasifikasi Kepuasan 

Menurut Gerson (2009 : 126), untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dapat 

diklafikasikan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut : 

a).  Sangat memuaskan 

Diartikan sebagai ukuran subyektif hasil penilaian perasaan pasien yang 

menggambarkan pelayanan kesehatan sepenuhnya atau sebagian besar sesuai 

kebutuhan atau keinginan pasien, seperti sangat bersih (untuk prasarana), sangat 

ramah (untuk proses administrasi), yang seluruhnya menggambarkan tingkat 

kualitas pelayanan yang paling tinggi. 

       b). Memuaskan 

Diartikan sebagai ukuran subyektif hasil penilaian perasaan pasien yang 

menggambarkan pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya atau sebagian sesuai 

kebutuhan atau keinginan seperti tidak terlalu bersih (untuk sarana), agak kurang 

cepat (proses administrasi), atau kurang ramah, yang seluruhnya ini 

menggambarkan tingkat kualitas yang kategori sedang. 
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     c).  Tidak memuaskan  

Diartikan sebagai ukuran subyektif hasil penilaian perasaan pasien rendah, 

yang menggambarkan pelayanan kesehatan tidak sesuai kebutuhan atau 

keinginan seperti tidak terlalu bersih (untuk sarana), agak lambat (untuk proses 

administrasi), atau tidak ramah. 

 d).    Sangat tidak memuaskan 

Diartikan sebagai ukuran subyektif hasil penilaian perasaan pasien yang 

rendah, menggambarkan pelayanan kesehatan tidak sesuai kebutuhan atau 

keinginan seperti tidak bersih (untuk sarana), lambat (untuk proses administrasi), 

dan tidak ramah. Seluruh hal ini menggambarkan tingkat kualitas yang kategori 

paling rendah. 

 

Untuk mengukur tingkat kepuasan pasien dapat dilihat berdasarkan hasil 

penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja atau penampilan yang akan 

menghasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan 

dan tingkat pelaksanaannya oleh suatu Puskesmas. 

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja atau pelayanan yang diterima 

pasien dengan skor kepentingan atau harapan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan 

menentukan urutan prioritas peningkatan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya Puskesmas Kapuas 

Puskesmas sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah lembaga 

kesehatan yang bermisi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas Kapuas 

telah berperan  dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Peran tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan hati yang ikhlas, lebih-lebih 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan maka puskesmas ini 

dituntut lebih keras lagi berusaha meningkatkan profesionalime serta meningkatkan 

kemampuan, memberikan pelayananan kesehatan kepada para pasiennya tentu saja perlu 

upaya terus dan  terus menerus secara berkeseinambungan untuk mewujudkan cita-cita 

mulia tersebut, salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

terhadap pembangunan khususnya pembangunan di Kabupaten  Sanggau. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya kesehatan masyarakat 

yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 

1945. Pembangunan Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Pembangunan Nasional karena menyentuh hampir semua aspek kehidupan. 

Pembangunan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek demografi/kependudukan, 

keadaan dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan lingkungan fisik dan biologik. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator yang 
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digunakan untuk memantau perkembangan derajat kesehatan seperti angka kesakitan 

serta kematian ibu dan bayi. 

Sistem Informasi Kesehatan merupakan suatu tatanan yang mencakup komponen 

masukan (input)  yang berupa data tentang kesehatan dan yang terkait, komponen proses 

dan komponen keluaran (output). Informasi Kesehatan dan yang terkait digunakan 

sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam 

manajemen kesehatan dilakukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan strategis, 

manajemen operasional dan managemen transaksi. Untuk  mendukung pelaksanaan 

manajemen kesehatan dan pengembangan upaya-upaya kesehatan demi peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat. 

Puskesmas Kapuas merupakan salah satu dari tiga Puskesmas yang berada di Kecamatan 

Kapuas Kabupaten Sanggau, di samping Puskesmas Tanjung Sekayam dan Puskesmas 

Belangin III. Puskesmas Kapuas berada di Kelurahan Beringin dengan luas wilayah 

kerja 876,13 km2 dan berbatasan : 

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Bonti dan Kecamatan Jangkang. 

- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Meliau dan Kecamatan Nanga Taman                                 

- Sebelah Timur dengan Kecamatan Mukok dan Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten 

Sekadau. 

- Sebelah Barat dengan Kecamatan Parindu. 

Puskesmas Kapuas terdiri dari 3 Kelurahan dan 13 Desa. Luas wilayah kerja 

keseluruhan 876,13 km2 , wilayah desa terluas adalah desa Lape dengan luas wilayah 

88,04 km2  dan terkecil adalah kelurahan Ilir Kota dengan luas 17,55 km2.  
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Sedangkan bangunan puskesmas induk sendiri mempunyai luas tanah 750 m2 dan luas 

bangunan 375 m2 berdasarkan rehab terakhir tahun 2003 sampai saat ini kondisinya 

dalam keadaan baik. 

Kondisi alam terdiri dari sebagian besar daerah perbukitan, rawa-rawa dan dilalui 

oleh sungai Kapuas serta anak-anak sungainya. Sebagian besar desa terhubung dengan 

jalan tanah belum diaspal dan jalur sungai.  Untuk menjangkau wilayah kerja melalui 

transport darat 80% dan transport air 20% yang cukup lancar dengan waktu tempuh 

rata–rata 1 jam lebih. 

Sampai tahun 2014 jenjang pemerintahan di wilayah kerja Puskesmas Kapuas 

Kecamatan Kapuas terdiri dari : 

- 16 desa/kelurahan. 

- 64 dusun/lingkungan 

-  

B. Struktur Organisasi Puskesmas 

   Organisasi merupakan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk 

melaksanakan suatu kerjasama guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan 

disepakati bersama. Bagi Puskesmas, baik Puskesmas Pembantu (Pustu)  maupun 

Poliklinik Desa (Polindes) dibutuhkan struktur organisasi sehingga jelas apa yang 

menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota, serta kedudukan 

masing-masing dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya 

pembagian kerja akan membantu distribusi pada kelompok. Untuk melancarkan proses 

kerja pegawai pada Puskesmas Kapuas. Maka lembaga ini menyusun struktur organisasi. 
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   Dalam proses kerja Puskesmas, diperlukan adanya usaha koordinasi yang baik, 

agar apa yang menjadi tujuan dari Puskesmas dapat dicapai. Untuk men capai tujuan 

tersebut, diperlukan suatu struktur organisasi yang dapat memberikan suatu pembatasan 

terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi masing-masing individu maupun 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. 

 Untuk menggerakkan kegiatan organisasi agar tetap berjalan, terarah dan penuh 

tanggung jawab, maka disusun struktur organisasi Puskesmas Kapuas Sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KAPUAS

KEPALA

PUSKESMAS

UNIT V

TATA USAHA

UNITV I UNITVIIUNIT IVUNIT I UNIT IIIUNIT II

PUSKESMAS

PEMBANTU

 

Sumber : Data Profil Puskesmas Kapuas,2015 
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Untuk menggerakkan kegiatan organisasi agar tetap berjalan, terarah dan penuh tanggung 

jawab, maka disusun struktur organisasi Puskesmas Kapuas senbagai berikut : 

1. Kepala Puskesmas 

a. Membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang, jangka menengah 

dan jangka pendek. 

b. Mengkoordinir kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang. 

c. Memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya 

yang berada dalam lingkungan dinasnya; 

d. Melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan Instansi terkait baik pusat 

maupun daerah. 

2. Sekretaris 

a. Membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Mewakili Kepala Puskesmas apabila berhalangan 

c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat dan pertemuan lainnya serta 

membuat risalah rapat. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala puskesmas. 

3. Bendahara Umum 

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan secara tertib, teratur dan bertanggung 

jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

b. Melaksanakan kebijaksanaan umum dalam urusan keuangan dan anggaran. 

c. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan 
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4. Unit Pelayanan Kesehatan 

a. Program pengobatan (kuratif dan rehabilitatif) yaitu bentuk pelayanan kesehatan 

untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan pada pasaien dilakukan oleh 

dokter secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama 

pemeriksaan. 

b. Promosi Kesehatan yaitu program pelayanan kesehatan puskesmas yang diarahkan 

untuk membantu masyarakat agar hidup sehat secara optimal melalui kegiatan 

penyuluhan (individu, kelompok maupun masyarakat). 

c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB yaitu program pelayanan 

kesehatan KIA dan KB di Puskesmas yang ditujukan untuk memberikan pelayanan 

kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber KB, pelayanan ibu hamil, bersalin dan 

nifas serta pelayanan bayi dan balita. 

d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular yaitu program 

pelayanan kesehatan puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penularan 

penyakit menular/infeksi(misalnya demam berdarah dll). 

e. Kesehatan Lingkungan yaitu program pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas 

untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya sanitasi dasar, 

pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk pengendalian pencemaran 

lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat. 
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5. Unit Pelayanan Gizi 

a. Menyusun rencana kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat berdasarkan data Program 

Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

pedoman kerja. 

b. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat meliputi Pembinaan 

Posyandu, pemantauan status gizi (PSG), pemantauan Pola Konsumsi, pemantauan 

Penggunaan Garam Beryodium, Air Susu Ibu (ASI), Pemberian Kapsul Vitamin A, 

Penyuluhan Gizi dan koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Mengevaluasi hasil kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat secara keseluruhan. 

d. Membuat catatan dan laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada atasan. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6. Unit P2M (Penanganan Pengaduan dan Masalah ) 

a. Menyusun rencana kegiatan P2M berdasarkan data program dan Puskesmas dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Melaksanakan kegiatan P2M meliputi : P2 Kusta, P2 Malaria, P2 Demam Berdarah, 

P2 Diare, dan Imunisasi. 

d. Mengevaluasi hasil kegiatan P2M secara keseluruhan. 

e. Membuat catatan pelaporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada atasan. 
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7. Unit Kesehatan Lingkungan 

a. Membuat Perencanaan kegiatan Kesehatan Lingkungan ( Kesling) 

b. Melaksanakan Pelaksanaan Jentik Berkala (PJB) dan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN), bersama lintas program dan lintas sektoral masyarakat. 

c. Melaksanakan penyuluhan kesehatan lingkungan bersama dengan petugas lintas 

program dan lintas sektoral terkait. 

d. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan kesling. 

8. Unit Rumah Tangga 

a. Melaksaanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi Seksi 

Kesehatan Keluarga, Rujukan dan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat. 

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi kesehatan keluarga, rujukan dan system 

pembiayaan kesehatan masyarakat serta mengolah bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah sesuai dengan bidang tugasnya. 

c. Melaksanakan pembinaan pengendalian teknis standar pelayanan pusat kesehatan 

masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu(Pustu), Pusat 

Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) dan Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta 

baik administratif maupun teknis medis. 

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pemeriksaan kesehatan ibu, anak 

dan upaya pelayanan serta kegiatan keluarga berencana melalui Puskesmas dan Unit 

layanan kesehatan lainnya. 
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A. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Kapuastahun 

2014dapat digambarkansebagai berikut : 

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 

Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Kapuas Tahun 2014 sebanyak 58.043 jiwa, 

yang telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan mencapai 14.090 jiwa atau sebesar 

24,27%. 

2. Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gangguan Jiwa 

Jumlah kunjungan rawat jalan Tahun 2014 sebanyak 58.043 jiwa atau 61,96% dari 

penduduk. Sedangkan kunjungan gangguan jiwa pada Puskesmas Kapuas sebanyak 15 

kunjungan. 

 

B. Perilaku Hidup Sehat  

Kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat sangat menentukan 

derajat kesehatan.Perilaku hidup masyarakat yang dimaksud disini adalah perilaku pada 

tatanan rumah tangga yang melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

C. Keadaan Lingkungan 

1. Rumah Sehat  

Dari jumlah rumah sebanyak 30.070 rumah, yang diperiksa ada 800 rumah  dan yang 

dapat dinyatakan sehat sebanyak 422  jumlah rumah yang diperiksa. 

2. Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes  

Dari 30.070 rumah/bangunan yang ada, sebanyak 800 rumah/bangunan dari total 

rumah/bangunan yang ada dan dinyatakan bebas jentik sebanyak 442 rumah dari jumlah 

rumah/bangunan yang diperiksa. 

3. Penggunaan Sarana Air Bersih oleh Keluarga  

Keluarga yang diperiksa sumber air bersih yang digunakan800keluarga atau 4,89% dari 

jumlah keluarga yang ada.  

D. Tenaga Kesehatan 

Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Sanggau dengan rincian sebagai berikut : 

1. Dokter : 
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- Dokter Umum 2 orang. 

- Dokter Gigi tidak ada. 

2. Perawat : 

- Perawat  Umum15 orang. 

- Perawat Gigi 3 orang. 

3. Bidan 26 orang. 

4. Kefarmasian 2 orang terdiri dari 1 orang D-III Farmasi dan 1 orang Asisten Apoteker. 

5. Tenaga Gizi 2 orang. 

6. Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kesmas) 2 orang. 

7. Tenaga Sanitasi 2 orang. 

8. Tenaga Teknisi Medis 2 orang  (Analis Laboratorium). 

  

E. Pembiayaan Kesehatan 

 Pembiayaan Kesehatan yang dipakai sebagai sumber perhitungan biaya di Puskesmas 

Kapuas diperoleh dari 3 sumber, 

~ APBD Kesehatan sebesar Rp.3.324.200,- atau 0,21% dari total anggaran. 

~ APBNyang terdiri dari dana Jamkesmas, Jampersal dan Bantuan Operasional Kesehatan 

(BOK) sebesar Rp.140.000.000,- atau 8,82% dari total anggaran. 

~ Kapitasi BPJS sebesar 1.443.194.500,- atau 90,96% dari total anggaran. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Karakteristik Responden 

      Sebagai objek dalam penulisan ini adalah pasien yang melakukan rawat jalan  

dan yang telah berobat lebih dari dua kali di Puskesmas Kapuas. Jumlah pasien yang 

dijadikan sebagai responden sebanyak 60 orang. 

      Jika keinginan terhadap pasien telah terpenuhi maka mereka akan mendapat 

kepuasan tersebut. Maka dari itu pihak yang memberi jasa dalam hal ini perlu 

mengidentifikasikan keinginan dari pasien, melalui peningkatan kualitas jasa pelayanan 

yang disampaikan, karena ini akan mempengaruhi tanggapan pasien terhadap Puskesmas 

tersebut. 

      Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, 

keinginan ataupun selera pasien adalah dengan mengenal karakteristik dan latar 

belakang pasien, yang terdiri dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat 

pendidikan, masa kerja, penghasilan dan lain-lain. 

      Untuk mengetahui karakteristik dan latar belakang dari pasien antara lain sebagai 

berikut : 

1. Umur Responden 

      Pasien yang dirawat di puskesmas Kapuas memiliki tingkatan umur, dari pasien 

anak-anak sampai pasien dewasa (orang tua).Tetapi yang menjadi objek penelitian 

ini adalah pasdien yang berumur 16 tahun keatas, dimaksudkan agar diperoleh 

keterangan yang lebih jelas dan realistis dengan kenyataan yang ada. 
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 Berdasarkan jawaban kuesioner yang disebarkan, dapat diketahui jumlah 

responden menurut tingkatan umurnya pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 

Umur Responden 

Umur Jumlah Persentase 

 16 - 25 11 18.00 

 26 - 35 9 15.00 

 36 - 45 17 28.00 

 46 - 55 10 17.00 

 56 - 65 13 22.00 

Jumlah 60 100.00 
             Sumber : Data Olahan Tahun 2015 

 Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia antara 

36-45 tahun yaitu sebanyak 17 responden atau 28%. Hal ini karena pada usia 

tersebut masyarakat masih memperhatikan dan menyadari akan pentingnya 

kesehatan. 

2. Jenis Kelamin Responden 

       Adapun jenis kelamin responden yang menggunakan jasa pelayanan di 

Puskesmas Kapuas adalah jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. 

  Untuk mengetahui jenis kelamin yang paling banyak berobat di Puskesmas 

Kapuas dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 

Perempuan 

27 

33 

45,00 

55,00 

Jumlah 60 100,00 

 Sumber : Data Olahan Tahun 2014 
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Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang berobat di 

Puskesmas Kapuas berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 33 responden atau 

55,00%. Hal ini dikarenakan perempuan lebih sering berobat ke Puskesmas Kapuas. 

3. Status Perkawinan Responden 

Status perkawinan responden pengguna Jamkesda pada Puskesmas Kapuas  

 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Status Perkawinan Responden 

Keterangan Jumlah Responden Persentase 

Kawin 

Belum Kawin 

41 

19 

68,00 

32,00 

Jumlah 60 100,00 

 Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

  

 Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa sebanyak 68% yang merupakan responden 

yang berobat di Puskesmas Kapuas dengan jumlah terbesar adalah sudah kawin atau 

berkeluarga. 

4. Pendidikan Terakhir Responden 

 Banyak terdapat perbedaan dikalangan masyarakat terutama di bidang 

pendidikan merupakan hal yang wajar, begitu juga dengan pasien yang berobat pada 

Puskesmas Kapuas, hal ini biasanya tidak berpengaruh karena yang dibutuhkan 

adalah jasa, yang berupa pelayanan. 

 Adapun tingkat pendidikannya yang menjadi objek penelitian, dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 berikut ini : 
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Tabel 4.4 

Tingkat Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Persentase 

SMP 

SMA 

Akademi/Perguruan Tinggi 

19 

14 

27 

32,00 

23,00 

45,00 

Jumlah 60 100,00 

 Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

 Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang berobat 

di Puskesmas Kapuas mulai dari berpendidikan SMP sampai yang berpendidikan 

Akademi/Perguruan Tinggi, dan sebagian besar responden berpendidikan 

Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 27 responden atau 45,00%, hal ini dikarenakan 

lebih banyak yang sudah bekerja. 

 

5. Penghasilan Responden 

 Penghasilan seseorang sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya 

belinya pada barang atau jasa yang diinginkannya, karena dari penghasilan 

seseorang mereka bisa menentukan tingkat kemampuan daya beli yang dimilikinya. 

Mengenai tingkat penghasilan responden per bulan yang berobat di Puskesmas 

Kapuas, dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Penghasilan Responden Per Bulan 

(Dalam Rupiah ) 

Tingkat Penghasilan (Rp) Jumlah Persentase 

200.000,00 – 999.999,00 

1.000.000,00-1.799.999,00 

1.800.000-2.599.999,00 

15 

28 

17 

25,00 

47,00 

28,00 

Jumlah 60 100,00 

Sumber : Data Olahan, Tahun 2015 

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebanyak 28 responden berpenghasilan antara 

1.000.000,00 – 1.799.999,00 atau 47% 

 

B. Analisis Kepuasan Peserta Jamkesda Terhadap Pelayanan Pada Puskesmas 

Kapuas di Kabupaten Sanggau. 

       Kepuasan adalah penilaian Konsumen terhadap penampilan dan kinerja barang atau 

jasa itu sendiri, apakah dapat memenuhi tingkat keinginan, hasrat dan tujuan pelanggan. 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai tingkat kepentingan dan kepuasan  konsumen 

terhadap pelayanan jasa pengobatan gratis pada Puskesmas Kapuas dengan 

menggunakan 5 (lima) dimensi penentu kualitas mutu jasa, yaitu : 

1. Keandalan (Realibility) 

Keandalan mencerminkan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan janji yang ditawarkan. 

a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien 

Kinerja pelayanan menyangkut hasil pekerjaan, kecepatan kerja, pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan harapan pelanggan dan ketepatan waktu dalam 
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menyelesaikan pekerjaan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dapat dilihat pada Tabel 

4.6 di bawah ini : 

 

Tabel 4.6 

Penilaian Responden Mengenai Pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

Harapan Pasien 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 25 42,00 5 125 Sangat Puas 22 37,00 5 110 

Penting  30 50,00 4 120 Puas 17 28,00 4 68 

Cukup Penting  5 08,00 3 15 Cukup Puas 21 35,00 3 63 

Kurang Penting  - 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting  - 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 
 

260 Jumlah 60 100,00 
 

241 

     Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

       Dari Tabel 4.6 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden (50%) 

menyatakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien merupakan 

hal penting dan sebagian besar ( 37%) menyatakan sangat puas dengan 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan  pasien. 

b. Kesediaan pegawai dalam menangani penyakit 

       Kesediaan pegawai haruslah selalu diperhatikan untuk melayani pasien, 

sehingga pasien merasa lebih dipedulikan dan dilayani dengan penuh 

penghormatan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kesediaan 

pegawai dalam menangani penyakit  dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini : 
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Tabel 4.7 

Penilaian Responden Mengenai Kesediaan Pegawai dalam 

Menangani Penyakit 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 30 50,00 5 125 Sangat Puas 28 47,00 5 140 

Penting  11 18,00 4 44 Puas 25 42,00 4 100 

Cukup Penting  19 32,00 3 57 Cukup Puas 7 12,00 3 21 

Kurang Penting  - 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting  - 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 
 

251 Jumlah 60 100,00 
 

261 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (50%) 

menyatakan kesediaan pegawai dalam menangani penyakit merupakan hal yang 

sangat penting dan sebagian besar (47%) menyatakan sangat puas dengan 

kesediaan pegawai dalam menangani penyakit. 

c. Obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya 

 Kemampuan dokter dalam mendiagnosis penyakit dan menetapkan 

penyakit yang diderita pasien sangat memerlukan keahlian yang baik. Untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai obat yang diberikan sesuai dengan 

penyakitnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tabel 4.8 

Penilaian Responden Mengenai Obat yang Diberikan sesuai 

dengan Penyakitnya 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 33 55,00 5 165 Sangat Puas 31 52,00 5 155 

Penting 16 27,00 4 64 Puas 17 28,00 4 68 

Cukup Penting 11 18,00 3 33 Cukup Puas 12 20,00 3 36 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 
 

273 Jumlah 60 100,00 
 

259 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

       Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (55%)  

menyatakan obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya merupakan hal yang 

sangat penting dan sebagian besar (52%) menyatakan sangat puas dengan obat yang 

diberikan sesuai dengan penyakitnya. 

 

2. Kesigapan (Responsiveness) 

         Kesigapan atau responsiveness yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam 

membantu pasien  dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

a. Kecepatan menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa 

gejalanya. 

       Kecepatan menentukan jenis penyakit dalam pelayanan yang diberikan 

kepada pasien yang membutuhkan tentu saja berpengaruh pada puas tidaknya 

pasien yang berobat. Untuk mengetahui penilaian mengenai kecepatan 

menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejalanya dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini : 
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Tabel 4.9 

Penilaian Responden mengenai Kecepatan Menentukan Jenis Penyakit 

denganCara Meneliti atau Memeriksa Gejalanya 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 39 65,00 5 195 Sangat Penting 35 58,00 5 175 

Penting 17 28,00 4 68 Penting 18 30,00 4 72 

Cukup Penting 4 7,00 3 12 Cukup Penting 7 12,00 3 21 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Penting 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Penting 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 

275 Jumlah 60 100,00 

 

268 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

  Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (65%) 

menyatakan kecepatan menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti atau 

memeriksa gejalanya merupakan hal yang sangat penting  dan sebagian besar (58%) 

menyatakan sangat puas dengan kecepatan menentukan jenis penyakit dengan cara 

meneliti atau memeriksa gejalanya. 

b. Kecepatan pegawai dalam mengambil tindakan pengobatan 

       Informasi tindak lanjut merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh pasien 

untuk mendapatkan penjelasan tentang hal-hal yang mereka butuhkan setelah 

pemeriksaan. Untuk mengetahui penilaian mengenai kecepatan pegawai dalam 

mengambil tindakan pengobatan dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini : 
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Tabel 4.10 

Penilaian Responden Mengenai Kecepatan Pegawai Dalam Mengambil 

Tindakan Pengobatan 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 39 65,00 5 195 Sangat Puas 33 55,00 5 165 

Penting 15 25,00 4 60 Puas 17 28,00 4 68 

Cukup Penting 6 10,00 3 18 Cukup Puas 10 17,00 3 30 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
273 Jumlah 60 100,00 

 
263 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (65%) 

menyatakan kecepatan pegawai dalam mengambil tindakan pengobatan merupakan 

hal yang sangat penting dan sebagian besar (55%) menyatakan sangat puas dengan 

kecepatan pegawai dalam mengambil tindakan pengobatan. 

 

c. Kecepatan dalam perawatan terhadap penyakit pasien 

Kemampuan merupakan faktor utama dalam melakukan suatu pekerjaan 

dengan baik dan benar. Begitu pula kemampuan kecepatan dalam perawatan 

penyakit pasien, juga memerlukan kesabaran dan keahlian yang baik. Untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai kecepatan dalam perawatan terhadap 

penyakit pasien dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini: 
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Tabel 4.11 

Penilaian Responden Mengenai Kecepatan dalam Perawatan Terhadap  

Penyakit Pasien 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 41 68,00 5 205 Sangat Puas 30 50,00 5 150 

Penting 12 20,00 4 48 Puas 16 27,00 4 64 

Cukup Penting 7 12,00 3 21 Cukup Puas 14 23,00 3 42 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
274 Jumlah 60 100,00 

 
256 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

        Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (68%) 

menyatakan kecepatan dalam perawatan terhadap penyakit pasien merupakan hal 

yang sangat penting dan sebagian besar (50%) menyatakan sangat puas dengan 

kecepatan dalam perawatan penyakit pasien. 

d. Kecepatan dalam pemberian obat 

Kecepatan terhadap pemberian obat merupakan hal yang sangat penting bagi 

pasien yang berobat.Pemberian obat merupakan tindak lanjut setelah pemeriksaan 

terhadap pasien. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kecepatan dalam 

pemberian obat dapat dilihat pada Tabel 4.12 

Tabel 4.12 

Penilaian Responden Mengenai Kecepatan  dalam Pemberian Obat 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 35 58,00 5 175 Sangat Puas 35 58,00 5 175 

Penting 16 27,00 4 64 Puas 13 22,00 4 52 

Cukup Penting 9 15,00 3 27 Cukup Puas 12 20,00 3 36 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
266 Jumlah 60 100,00 

 
263 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 
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Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (58%) 

menyatakan kecepatan dalam pemberian obat merupakan hal yang sangat penting 

dan sebagian besar (58%) menyatakan sangat puas dengan kecepatan dalam 

pemberian obat. 

3. Jaminan (Assurance) 

 Jaminan atau assurance meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan 

terhadap obat-obatan yang diberikan, keramahtamahan, perhatian dan kesopanan 

dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan 

dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan 

kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pasien terhadap Puskesmas. 

a. Kesopanan pegawai 

Pelayanan yang memuaskan sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

khusunya pasien di Puskesmas Kapuas. Mengingat pasien yang mempunyai 

keinginan yang selalu ingin dipenuhi dan dipuaskan dalam hal ini mereka ingin 

diperlakukan sopan santun dari pelayanan yang diberikan baik dalam berbicara 

maupun dalam sikap melayanai pengobatan. Untuk mengetahui tanggapan 

responden mengenai kesopanan pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.13 di bawah 

ini : 
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Tabel 4.13 

Penilaian Responden Mengenai Kesopanan Pegawai 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 32 53,00 5 160 Sangat Puas 30 58,00 5 150 

Penting 15 25,00 4 60 Puas 17 22,00 4 68 

Cukup Penting 13 22,00 3 39 Cukup Puas 13 20,00 3 39 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
259 Jumlah 60 100,00 

 
257 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

 

        Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (53%) 

menyatakan kesopanan pegawai merupakan hal yang sangat penting dan 

sebagian besar (50%) menyatakan sangat puas dengan kesopanan pegawai. 

b. Keramahan Pegawai Puskesmas Kapuas 

       Keahlian dan keterampilan pegawai untuk bersikap ramah terhadap pasien 

merupakan hal yang sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan 

yang dilaksanakan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai 

keramahan pegawai puskesmas Kapuas dapat dilihat pada Tabel 4.14 di bawah 

ini : 

Tabel 4.14 

Penilaian Responden Mengenai Keramahan Pegawai Puskesmas Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 28 47,00 5 140 Sangat Puas 27 45,00 5 135 

Penting 26 43,00 4 104 Puas 24 40,00 4 96 

Cukup Penting 6 10,00 3 18 Cukup Puas 9 15,00 3 27 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
262 Jumlah 60 100,00 

 
258 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 
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Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (47%) 

menyatakan keramahan pegawai Puskesmas Kapuas merupakan hal yang sangat 

penting dan sebagian besar (45%) menyatakan sangat puas dengan keramahan 

pegawai Puskesmas Kapuas. 

c. Cara Pihak Puskesmas dalam menyampaikan informasi. 

Program atau pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh 

Puskesmas Kapuas untuk pasien merupakan hal yang membuat pasien percaya 

terhadap janji para pegawai Puskesmas akan melayani sesuai dengan kemauan 

pasien. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai cara pihak puskesmas 

menyampaikan informasi ke pasien dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini : 

 

Tabel 4.15 

Penilaian Responden Mengenai Cara Pihak Puskesmas dalam 

Menyampaikan Informasi 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 28 47,00 5 140 Sangat Puas 26 43,00 5 130 

Penting 20 33,00 4 80 Puas 19 32,00 4 76 

Cukup Penting 12 20,00 3 36 Cukup Puas 15 25,00 3 45 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
256 Jumlah 60 100,00 

 
251 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

         

        Dari Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (47%) 

menyatakan cara pihak puskesmas menyampaikan informasi kepada  pasien 

merupakan hal yang sangat penting dan sebagian besar (43%) menyatakan sangat 
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puas dengan cara pihak Puskesmas Kapuas menyampaikan informasi pada pasien 

pasien. 

 

d. Menjaga Nama Baik Puskesmas 

       Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan 

hati-hati agar namanya tetap baik begitu juga dengan pegawai Puskesmas 

menjaga agar nama baik puskesmas tetap terjaga itu merupakan suatu 

kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Untuk mengetahui tanggapan 

responden mengenai nama baik Puskesmas Kapuas dapat dilihat pada Tabel 4.16 

di bawah ini : 

Tabel 4.16 

Penilaian Responden Mengenai Menjaga Nama Baik 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 23 38,00 5 115 Sangat Puas 26 43,00 5 130 

Penting 19 32,00 4 76 Puas 16 27,00 4 64 

Cukup Penting 18 30,00 3 54 Cukup Puas 18 30,00 3 54 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
245 Jumlah 60 100,00 

 
248 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

Dari Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (38%)  

menyatakan menjaga nama baik Puskesmas merupakan hal yang sangat penting 

dan sebagian besar (43%) menyatakan sangat puas dengan menjaga nama baik 

Puskesmas. 

4. Empati (Empathy) 
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       Empati atau Empathy yaitu perhatian secara individual yang diberikan dari 

pihak Puskesmas, kepada pasien seperti kemudahan untuk menghubungi pihak 

Puskesmas, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pasien, dan usaha 

pihak puskesmas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasiennya. 

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan ilmu kedokteran 

Pelayanan Medis dari tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang 

mengabadikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai pelayanan medis sesuai dengan ilmu kedokteran 

dapat dilihat pada Tabel 4.17 di bawah ini : 

 

Tabel 4.17 

Penilaian Responden Mengenai Pelayanan Medis Sesuai dengan Ilmu 

Kedokteran 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 23 38,00 5 115 Sangat Puas 26 43,00 5 130 

Penting 19 32,00 4 76 Puas 16 27,00 4 64 

Cukup Penting 18 30,00 3 54 Cukup Puas 18 30,00 3 54 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
245 Jumlah 60 100,00 

 
248 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

 Dari Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (38%) 

menyatakan pelayanan medis sesuai dengan ilmu kedokteran merupakan hal 

yang sangat penting dan sebagian besar (43%) menyatakan sangat puas dengan 

pelayanan medis sesuai dengan ilmu kedokteran. 

b. Kemudahan dalam mengurus administrasi 
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        Kepuasan pasien terhadap pelayanan administrasi sangat berperan penting 

terhadap kepuasan pasien terhadap pelayanan secara keseluruhan. Demikian juga 

sebaliknya, ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan administrasi akan sangat 

mempengaruhi kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas secara keseluruhan. 

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kemudahan dalam mengurus 

administrasi dapat dilihat Tabel 4.18 di bawah ini : 

Tabel 4.18 

Penilaian Responden Mengenai Kemudahan dalam mengurus administrasi 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 26 43,00 5 130 Sangat Puas 23 43,00 5 115 

Penting 17 28,00 4 68 Puas 22 27,00 4 88 

Cukup Penting 17 30,00 3 68 Cukup Puas 15 30,00 3 45 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
266 Jumlah 60 100,00 

 
248 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

           Dari Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (43%) 

menyatakan kemudahan dalam mengurus administrasi merupakan hal yang 

sangat penting dan sebagian besar (43%) menyatakan sangat puas dengan 

kemudahan dalam mengurus administrasi 

 

c. Kemudahan dalam menghubungi pegawai Puskesmas Kapuas 

        Terbinanya hubungan bidan dengan pasien yang baik adalah salah satu dari 

kewajiban etik yang diharapkan setiap pasiennya secara pribadi,termasuk 

hubungan pegawai Puskesmas jika terdapat keluhan pada pasien. Untuk 
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mengetahui tanggapan responden mengenai kemudahan dalam menghubungi 

pegawai Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini: 

 

Tabel 4.19 

Penilaian Responden Mengenai Kemudahan dalam menghubungi pegawai 

Puskesmas Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 24 38,00 5 120 Sangat Puas 25 42,00 5 125 

Penting 21 32,00 4 84 Puas 18 30,00 4 72 

Cukup Penting 15 30,00 3 45 Cukup Puas 17 28,00 3 51 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
249 Jumlah 60 100,00 

 
248 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

       Dari Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa  sebagianbesar responden (38%) 

menyatakan kemudahan dalam menghubungi pegawai Puskesmas merupakan hal 

sangat penting dan sebagian besar (42%) menyatakan sangat puas dengan 

kemudahan dalam menghubungi pegawai Puskesmas. 

d. Kemudahan dalam berkunjung ke Puskesmas Kapuas 

Pelayanan Kesehatan berkunjung merupakan ketersediaan sarana 

kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, ketersediaan tenaga 

kesehatan, peralatan dan obat-obatan termasuk dalam pelayanan rujukan pasien 

ke Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 4.20 di bawah ini : 
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Tabel 4.20 

Penilaian Responden Mengenai Kemudahan dalam berkunjung  

kePuskesmas Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 22 37,00 5 110 Sangat Puas 20 33,00 5 100 

Penting 17 28,00 4 68 Puas 16 27,00 4 64 

Cukup Penting 13 22,00 3 39 Cukup Puas 11 18,00 3 33 

Kurang Penting 8 13,00 2 16 Kurang Puas 13 22,00 2 26 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
245 Jumlah 60 100,00 

 
223 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

 

        Dari Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (37%) 

menyatakan kemudahan dalam berkunjung ke puskesmas merupakan hal yang 

sangat penting dan sebagian besar (33%) menyatakan sangat puas dengan 

kemudahan dalam berkunjung ke Puskesmas. 

5. Nyata (Tangible) 

 Nyata atau tangible meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan 

ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan. 

a. Mutu Pelayanan 

       Pelayanan yang bagus disini berupa kenyamanan yang tidak hanya 

menyangkut fasilitas yang disediakan, tetapi terpenting menyangkut sikap serta 

tindakkan perawat/dokter ketika menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 

pelayanan yang sangat profesional. Untuk mengetahui tanggapan responden 

mengenai pelayanan yang bagus saat menangani pasien dapaat dilihat pada Tabel 

4.21 di bawah ini : 
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Tabel 4.21 

Penilaian Responden Mengenai Mutu Pelayanan di Puskesmas Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 31 37,00 5 110 Sangat Puas 30 50,00 5 150 

Penting 24 28,00 4 68 Puas 23 38,00 4 92 

Cukup Penting 5 22,00 3 39 Cukup Puas 7 12,00 3 21 

Kurang Penting 0 13,00 2 16 Kurang Puas      0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
245 Jumlah 60 100,00 

 
263 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

           Dari Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (37%) 

menyatakan mutu pelayanan yang bagus saat menangani pasien merupakan hal 

yang sangat penting dan sebagian besar (50%) menyatakan sangat puas dengan 

pelayanan yang bagus menangani pasien. 

b. Kebersihan Lingkungan Puskesmas 

        Keadaan Puskesmas yang bersih merupakan salah satu aspek yang 

menentukan pertimbangan dalam memilih rumah sakit. Umumnya semakin 

bersih rumah sakit dan lingkungan yang baik akan semakin menjadi pilihan 

bagi pasien yang membutuhkan rumah sakit tersebut. Untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai kebersihan lingkungan Puskesmas dapat 

dilihat pada Tabel 4.22 di bawah ini : 
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Tabel 4.22 

Penilaian Responden Mengenai Kebersihan Lingkungan Puskesmas di 

Puskesmas Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 33 55,00 5 165 Sangat Puas 29 48,00 5 145 

Penting 23 38,00 4 92 Puas 25 42,00 4 100 

Cukup Penting 4 7,00 3 12 Cukup Puas 6 10,00 3 18 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
269 Jumlah 60 100,00 

 
263 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

   Dari Tabel 4.22 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (55%) 

menyatakan kebersihan lingkungan Puskesmas merupakan hal yang sangat 

penting dan sebagian besar (48%) menyatakan sangat puas dengan 

kebersihan lingkungan Puskesmas Kapuas. 

c. Puskesmas memiliki peralatan yang sesuai dengan perkembangan tekhnologi 

         Suatu kecocokan peralatan yang modern sangat diperlukan untuk 

kebutuhan pasien karena semakin maju perubahan zaman tentunya akan 

semakin memiliki alat yang canggih dan cepat dalam penanganan penyakit 

pasien. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Puskesmas 

memiliki peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dapat dilihat 

pada Tabel 4.23 di bawah ini : 
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Tabel 4.23 

Penilaian Responden Mengenai  Puskesmas Memiliki Peralatan yang sesuai 

dengan Perkembangan Teknologi di Puskesmas Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 31 37,00 5 110 Sangat Puas 20 33,00 5 100 

Penting 24 28,00 4 68 Puas 16 27,00 4 64 

Cukup Penting 5 22,00 3 39 Cukup Puas 11 18,00 3 33 

Kurang Penting 0 13,00 2 16 Kurang Puas 13 22,00 2 26 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
245 Jumlah 60 100,00 

 
223 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

  

 Dari Tabel 4.23 Dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (37%) 

menyatakan Puskesmas memiliki peralatan yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi merupakan hal yang sangat penting dan sebagian 

besar (33%) menyatakan sangat puas dengan puskesmas yang memiliki 

peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. 

 

d. Memperoleh peralatan yang memadai untuk bekerja 

Kelengkapan peralatan tentu sangat mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pasien yang berobat pada Puskesmas Kapuas. Untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai peralatan yang memadai untuk bekerja dapat 

dilihat pada Tabel 4.24 di bawah ini : 

 

 

 

 



67 
 

Tabel 4.24 

Penilaian Responden Mengenai  Peralatan yang memadai  

di Puskesmas Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 37 62,00 5 185 Sangat Puas 28 47,00 5 140 

Penting 14 23,00 4 56 Puas 26 43,00 4 104 

Cukup Penting 9 15,00 3 27 Cukup Puas 6 10,00 3 18 

Kurang Penting 0 0 2 16 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
268 Jumlah 60 100,00 

 
262 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

Dari Tabel 4.24 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (62%) 

menyatakan peralatan yang memadai untuk bekerja merupakan hal yang 

sangat penting dan sebagian besar (47%) menyatakan sangat puas dengan 

peralatan yang memadai untuk bekerja. 

e. Fasilitas yang ada di Puskesmas selalu dipelihara dengan baik. 

Fasilitas yang ada pada Puskesmas Kapuas haruslah dijaga dengan baik 

karena kelengkapan fasilitas rumah sakit turut menentukan penilaian 

kepuasan pasien. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai fasilitas 

yang ada di puskesmas selalu dipelihara dengan baik dapat dilihat pada Tabel 

4.25 di bawah ini : 
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Tabel 4.25 

Penilaian Responden Mengenai  Fasilitas yang ada  di Puskesmas Kapuas Selalu 

Dipelihara dengan Baik 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 28 47,00 5 140 Sangat Puas 25 42,00 5 125 

Penting 20 33,00 4 80 Puas 24 40,00 4 96 

Cukup Penting 12 20,00 3 36 Cukup Puas 11 18,00 3 33 

Kurang Penting 0 13,00 2 0 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
256 Jumlah 60 100,00 

 
254 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

Dari Tabel 4.25 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (47%) 

menyatakan fasilitas yang ada di Puskesmas Kapuas selalu dipelihara dengan 

baik merupakan hal yang sangat penting dan sebagian besar (42%) menyatakan 

sangat puas dengan fasilitas yang ada di Puskesmas selalu dipelihara dengan 

baik. 

 

f. Memiliki ruang kantor yang cukup luas 

Ruangan yang baik terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas pendukungnya seperti letak dan luas ruangan, serta fasilitas lainnya agar 

dapat memenuhi persyaratan ruangan yang sehat dan menyenangkan. Untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai ruang kantor yang cukup luas dapat 

dilihat pada Tabel 4.26 dibawah ini : 
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Tabel 4.26 

Penilaian Responden Mengenai  Ruang Kantor yang Cukup Luas  

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 25 42,00 5 110 Sangat Puas 23 38,00 5 115 

Penting 24 40,00 4 68 Puas 21 35,00 4 84 

Cukup Penting 11 18,00 3 39 Cukup Puas 16 27,00 3 48 

Kurang Penting 0 13,00 2 16 Kurang Puas 0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
245 Jumlah 60 100,00 

 
247 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

 

Dari Tabel 4.26 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (42%) 

menyatakan ruang kantor yang cukup luas merupakan hal yang sangat penting 

dan sebagian besar (38%) menyatakan sangat puas dengan ruang kantor yang 

cukup luas. 

g. Pengawasan terhadap pihak Puskesmas 

Tinjauan pada setiap kinerja karyawan Puskesmas sangat penting 

dilakukan agar tidak terdapat karyawan Puskesmas yang bermalas-malasan, asal-

asalan dalam bekerja. Juga bias dijadikan sebagai motivasi karena ini bermanfaat 

untuk karyawannya juga bermanfaat bagi Puskesmas itu sendiri. Untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan terhadap pihak 

Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 4.27 dibawah ini : 
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Tabel 4.27 

Penilaian Responden Mengenai  Pengawasan  Terhadap Pihak Puskesmas 

Kapuas 

Tingkat Kepentingan (Y) Tingkat Kepuasan (X) 

Keterangan Jumlah % Bobot Nilai Keterangan Jumlah % Bobot Nilai 

Sangat Penting 36 60,00 5 180 Sangat Puas 33 55,00 5 165 

Penting 20 33,00 4 80 Puas 18 33,00 4 72 

Cukup Penting 4 7,00 3 12 Cukup Puas 9 15,00 3 27 

Kurang Penting 0 0 2 0 Kurang Puas      0 0 2 0 

Tidak Penting 0 0 1 0 Tidak Puas 0 0 1 0 

Jumlah 60 100,00 

 
272 Jumlah 60 100,00 

 
264 

Sumber : Data Olahan Tahun 2014 

Dari Tabel 4.27 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (60%) 

menyatakan pengawasan terhadap pihak puskesmas merupakan hal yang sangat 

penting dan sebagian besar (55%) menyatakan sangat puas dengan pengawasan 

terhadap pihak Puskesmas. 
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Tabel 4.28 

Rekapitulasi Skor Antara Kepuasan dan Kepentingan Responden Terhadap Pelayanan 

Jasa Pengobatan Gratis pada Puskesmas Kapuas 

No. Pertanyaan 

Nilai 

Kepuasan 

Nilai 

Kepentingan X Y 

I Keandalan/Realibility     

1 
Pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

harapan pasien 
241 260 4.02 4.33 

2 
Kesediaan pegawai dalam menangani 

penyakit 
261 251 4.35 4.18 

3 
Obat yang diberikan sesuai dengan 

penyakitnya 
259 273 4.32 4.37 

    

   

Rata-rata 4.13 4.27 

II Kesigapan/Responsiveness     

4 waktu menentukan jenis penyakit dengan 

cara meneliti atau memeriksa gejalanya 268 275 4.47 4.58 

5 waktu pegawai dalam mengambil tindakan 

pengobatan 263 273 4.38 4.55 

6 waktu dalam perawatan terhadap penyakit 

pasien  256 274 4.27 4.57 

7 waktu dalam pemberian obat 
263 266 4.38 4.43 

    
  Rata-rata 4.23 4.35 

III Jaminan / Assurance 

        

8 Kesopanan pegawai 
257 259 4.28 4.32 

9 Keramahan pegawai puskesmas Kapuas 
258 262 4.3 4.37 

10 Cara pihak puskesmas dalam menyampaikan 

informasi 251 256 4.18 4.27 

11 Menjaga nama baik puskesmas 
248 245 4.13 4.08 

      Rata-rata 4.22 4.32 

IV Empati / Empathy        
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12 

 

Memberikan pelayanan medis sesuai dengan 

ilmu kedokteran 

 

248 

 

245 

 
4.37 

 
4.4 

13 Kemudahan dalam mengurus administrasi 
248 266 4.13 4.43 

14 Kemudahan dalam menghubungi pegawai 

Puskesmas Kapuas 248 249 4.13 4.15 

15 Kemudahan dalam berkunjung ke Puskesmas 

Kapuas 223 245 3.72 3.88 

    
      

Rata-rata 3.26 3.42 

V Nyata / Tangible        

             

16 
Mutu Pelayanan 263 266 4.38 4.43 

17 
Kebersihan lingkungan Puskesmas 263 269 4.38 4.48 

18 Puskesmas memiliki peralatan yang sesuai 

dengan perkembangan tekhnologi 
223 245 4.37 4.27 

19 Memperoleh peralatan yang memadai untuk 

bekerja 
262 268 4.37 4.47 

20 Fasilitas yang ada di Puskesmas selalu 

dipelihara dengan baik. 
254 256 4.23 4.27 

21 
Memiliki ruang kantor yang cukup luas 247 245 4.12 4.23 

22 
Pengawasan terhadap pihak Puskesmas 264 272 4.4 4.53 

Rata-rata 4.4 4.53 

Total Rata-rata 4.26 4.35 

 
Sumber : Data Olahan 2014 

          

      Dari Tabel 4.29 dapat diketahui bahwa X=4,26 dan nilai Ῡ= 4,35, berarti nilai 

kepentingan (harapan) lebih besar dari nilai kepuasan. Artinya kepuasan pasien masih 

dibawah harapan. Berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat dibuat diagram kartesius untuk 

nilai faktor-faktor kepuasan pasien terhadap pelayanan jasa pengobatan gratis pada 

Puskesmas Kapuas. Adapun diagram kartesius dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai 

berikut : 



73 
 

Tabel 4.29 

Rekapitulasi Skor Antara Kepuasan dan Kepentingan Responden dalam 

Kuadran 

No. Variabel Kepentingan Kepuasan  Kepentingan Kuadran 

1 Keandalan / Realibility 4,13 4,27 Kuadran C 

2 Kesigapan/Responsiveness 4,23 4,35 Kuadran B 

3 Jaminan / Assurance 4,22 4,32 Kuadran B 

4 Empati / Empathy 4,26 3,42 Kuadran C 

5 Nyata / Tangible 4,4 4,53 Kuadran C 
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 Gambar 4.1 

Pemetaan Atribut-atribut Kepuasan Peserta Jamkesmas terhadap Pelayanan pada Puskesmas 

Kapuas di Kabupaten Sanggau 

 

              Y = Kepentingan / Harapan 

           

                  4,80 
   

Kuadaran A 

    
  

  
Kuadaran B 

 
  

   

Prioritas 

Utama 

    
  

  

Pertahankan 

Prestasi 

 4,40                                   
      
ƒ=4,35 

          
  

      4,00 
          

  
        

          
  

      3,60 
          

  
        

          
  

      3,20 
          

  
        

          
  

      2,80 
          

  
        

   
Kuadaran C 

    
  

  
Kuadaran D 

 
2,40 

   

Prioritas 

Rendah 

    
  

  
Berlebihan 

   
        

  
      2,00 

        
  

        
          

  
      0 

          
  

                                          

 
2,00 

 
2,40 

 
2,80 

 
3,20 

 
3,60 

 
4,00 

 
4,40 

 
4,80 

  

           
 x = 4,26 

 
X=Kepuasan/Kinerja 

Sumber :Data Tahun 2014 
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1. Keandalan ( Realibility ) 

a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien 

Variabel ini berada pada kuadran C, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, tetapi pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas masih kurang baik. 

b. Kesediaan pegawai dalam menangani penyakit 

Variabel ini berada pada kuadran D,artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, namun pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

c. Obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variabel ini dianggap sangat penting 

oleh pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baikm 

sehingga pasien sangat puas. 

2. Kesigapan (Responsiveness) 

a. Kecepatan menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa 

gejalanya. Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini dianggap sangat 

penting oleh pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannyadengan sangat 

baik, sehingga pasien sangat puas. 

b. Kecepatan pegawai dalam mengambil tindakkan pengobatan 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini diangap sangat penting oleh 

pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

c. Kecepatan dalam perawatan terhadap penyakit pasien 
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Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini dianggap sangat penting 

oleh pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, 

sehingga pasien sangat puas. 

d. Kecepatan dalam pemberian obat 

Variabel ini berada pada kuadran D, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, namun pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

3. Jaminan (Assurance) 

a. Kesopanan pegawai 

Variabel ini berada pada kuadran D, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, namun pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

b. Keramahan pegawai Puskesmas Kapuas 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini dianggap sangat penting 

oleh pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, 

sehingga pasien sangat puas. 

c. Cara Pihak Puskesmas menanamkan kepercayaan terhadap pasien 

Variabel ini berada pada kuadran C, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, tetapi pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas masih kurang baik. 

d. Menjaga nama baik Puskesmas 

Variabel ini berada pada kuadran C, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, tetapi pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas. 
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4. Empati (Empathy) 

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan ilmu kedokteran 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini diangap sangat penting oleh 

pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

b. Kemudahan dalam mengurus administrasi 

Variabel ini berada pada kuadran A, artinya variable ini dianggap penting oleh 

pasien, tetapi pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas masih kurang baik, sehingga 

pasien merasa tidak puas. 

c. Kemudahan dalam menghubungi pegawai Puskesmas 

Variabel ini berada pada kuadran C, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, tetapi pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas masih kurang baik. 

d. Kemudahan dalam berkunjung ke Puskesmas 

Variabel ini berada pada kuadran D, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, namun pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

5. Nyata (Tangible) 

a. Pelayanan yang bagus saat menangani pasien 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini dianggap sangat penting 

oleh pasien dan puskesmas kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, 

sehingga pasien sangat puas. 
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b. Kebersihan lingkungan puskesmas 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini diangap sangat penting oleh 

pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

c. Puskesmas memiliki peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi 

Variabel ini berada pada kuadran D, artinya variable ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, namun pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

d. Memperoleh peralatan yang memadai untuk bekerja 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variable ini diangap sangat penting oleh 

pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 

e. Fasilitas yang ada di Puskesmas selalu dipelihara dengan baik 

Variabel ini berada pada kuadran C, artinya variabel ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, tetapi pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas masih kurang baik. 

f. Memiliki ruang kantor yang cukup luas 

Variabel ini berada pada kuadran C, artinya variabel ini dianggap kurang penting 

oleh pasien, tetapi pelaksanaannya oleh Puskesmas Kapuas masih kurang baik. 

g. Pengawasan terhadap pihak puskesmas 

Variabel ini berada pada kuadran B, artinya variabel ini diangap sangat penting oleh 

pasien dan Puskesmas Kapuas sudah melaksanakannya dengan sangat baik, sehingga 

pasien sangat puas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa nilai X = 4,26 dan nilai Y = 4,35 secara keseluruhan kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Puskesmas Kapuas dinilai masih dibawah 

standar yang diharapkan karena jumlah nilai kepentingan lebih besar dari jumlah nilai 

kepuasan. Hasil pemetaan atribut pelayanan kesehatan dalam 4 (empat) kuadran diagram 

kartesius dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kuadran A berisi atribut-atribut pelayanan kesehatan rawat jalan yang menjadi 

prioritas utama bagi Puskesmas Kapuas untuk diperbaiki kualitas pelayanan agar 

menjadi lebih baik. Atribut-atribut tersebut adalah keramahan pegawai Puskesmas 

Kapuas (atribut 9); dan kemudahan dalam mengurus administrasi (atribut 13). 

2. Kuadran B berisi atribut-atribut pelayanan kesehatan rawat jalan yang kinerjanya 

sudah sesuai dengan harapan pasien, sehingga membuat mereka puas. Atribut-atribut 

tersebut obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya (atribut 3) ; kecepatan 

menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejalanya (atribut 

4); kecepatan pegawai dalam mengambil tindakkan pengobatan (atribut 5); 

kecepatan dalam perawatan terhadap penyakit pasien (atribut 6); kecepatan dalam 

pemberian obat (atribut 7); memberikan pelayanan-pelayanan medis sesuai dengan 

ilmu kedokteran (atribut 12) ; pelayanan yang bagus saat menangani pasien (atribut 

16); kebersihan lingkungan Puskesmas (atribut 17); memperoleh peralatan yang 



80 
 

memadai untuk bekerja (atribut 19); dan pengawasan terhadap pihak Puskesmas 

(atribut 22). 

3. Kuadran C berisi atribut-atribut pelayanan kesehatan rawat jalan yang dianggap 

pasien rawat jalan kurang penting dan kinerjanya biasa-biasa saja, sehingga kurang 

memuaskan mereka. Atribut-atribut tersebut adalah pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan harapan pasien (atribut 1); cara pihak Puskesmas menanamkan kepercayaan 

terhadap pasien (atribut 10) ; menjaga nama baik puskesmas (atribut 11); kemudahan 

dalam menghubungi pegawai Puskesmas (atribut 14) ; kemudahan dalam berkunjung 

ke puskesmas (atribut 15); fasilitas yang ada di Puskesmas selalu di pelihara dengan 

baik (atribut 20); dan memiliki ruang kantor yang cukup luas (atribut 21). 

4. Kuadran D berisi atribut-atribut pelayanan kesehatan rawat jalan yang 

pelaksanaannya dinilai pasien rawat jalan berlebihan, sehingga dianggap kurang 

penting tetapi dilaksanakan sangat baik oleh Puskesmas Kapuas. Atribut-atribut 

tersebut adalah kesediaan pegawai dalam menangani penyakit (atribut 2); kesopanan 

pegawai (atribut 8); dan puskesmas memiliki peralatan yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi (atribut 18). 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dalam hal ini penulis 

kemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut : 

1. Sebagian responden menyatakan bahwa kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Kapuas adalah baik terhadap atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan pasien. 

Sebagian responden yang menyatakan baik masih belum puas terhadap kinerja 

pelayanan kesehatan, tingkat kepuasan tertinggi pasien terletak  

pada atribut ketepatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang dijanjikan. Atribut 

yang menjadi prioritas utama dalam penelitian ini adalah atribut yang terdapat pada 

kuadran A yaitu petugas kesehatan cepat tanggap, tindakan cepat pada saat klien 

membutuhkan, petugas cepat tanggap terhadap keluhan klien, pelayanan petugas 

ramah dan sopan dan petugas memberikan perhatian khusus kepada klien. Dari gap 

analysis didapatkan gap terbesar adalah pada atribut petugas ramah dan sopan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukan beberapa saran yaitu :  Perlu 

adanya komitmem bersama antara pihak manajemen dengan pelaksana pelayanan 

untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien. Didalam 

peningkatan kualitas pelayanan fokuskan perhatian pada atribut-atribut yang berada 

di kuadran A dan dengan nilai gap yang terbesar, karena atribut-atribut ini sangat 

dianggap penting oleh pasien. Atribut-atribut yang berada pada kuadran D juga perlu 

diperhatikan karena kinerjanya baik meskipun dianggap kurang penting pada saat ini 

oleh pasien, tapi dimasa mendatang bisa saja kepentingan pasien terhadap atribut-

atribut dalam kuadran D tersebut akan bergeser. Perlu adanya perbaikan, 

peningkatan dan pengembangan sarana dan fasilitas pendukung lainnya yang 
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berpengaruh terhadap mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Perlu adanya 

kedisiplinan dan komitmen dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan 

jadwal, pedoman, standard dan kompetensi yang dimiliki secara konsisten. 

2. Keramahan pegawai Puskesmas Kapuas terhadap pasien yang berobat sangat penting 

dilakukan. Agar tercipta kemudahan terhadap pasien baik bagi mereka yang mau 

bertanya masalah alur pelayanan Puskesmas atau mereka yang mempunyai 

kepentingan terhadap urusan yang bersangkutan dengan Puskesmas Kapuas.  

3. Setiap pegawai Puskesmas harus sedia dalam tugasnya masing-masing terutama di 

bidang administrasi. Ada petugas yang mengecek pasien yang berobat dengan 

membawa kartu peserta Jamkesmas atau pasien yang tidak membawa kartu. Petugas 

juga harus sedia menanyakan pasien yang telah berobat dan segera mengurus ke 

bagian administrasi berjalan dengan lancar. agar proses administrasi berjalan dengan 

lancer. Dalam hal ini peran pegawai sangat besar, sebab apabila pegawai tidak 

memberikan kepuasan tersendiri maka sulit pasien terpengaruh terhadap pelayanan 

yang diberikan sehingga Puskesmas kehilangan sejumlah pasien yang akan berobat. 

 

 

 

 

 


