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ABSTRAK 

 

Ulfa Royanah 

Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) di Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang Tahun 2015 

xvii + 126 halaman + 5 tabel + 3 gambar + 16 lampiran 

 

 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam JKN harus memperhatikan mutu 

pelayanan, dan berorientasi pada keamanan pasien, efektivitas pelayanan, 

kesesuaian dengan kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien JKN non PBI di Puskesmas 

Halmahera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan 

studi deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. 

Jumlah Informan utama adalah 8 pasien dan informan pendukung yaitu kepala 

puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara 

mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan 

akses pelayanan dan keamanan, pasien sangat puas dengan pelayanan yang 

diberikan puskesmas. Dan dilihat dari aspek kompetensi teknis, efektivitas 

pelayanan, hubungan antar manusia, kelangsungan pelayanan, dan efisiensi, 

pasien cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Namun pasien belum puas 

dengan aspek kenyamanan yang ada di puskesmas. 
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ABSTRACT 

 

Ulfa Royanah 

Patient Satisfaction Level Analysis of Participant Program National Health 

Insurance (JKN) Non Premi Recipient (Non-PBI) At Puskesmas Halmahera, 

Semarang City Year 2015 

xvii + 126 pages + 5 table + 3 images + 16  attachments 

 

 

Presidential Decree No. 12 of 2013 explained that the implementation of 

health services in JKN should pay attention to the quality of service, oriented 

aspects of patient safety, effectiveness services,  conformity with the needs of 

patients , and cost efficiency. The purpose of this study was to know the level of 

patient satisfication participant program National Health Assurance (JKN) Non-

PBI at Puskesmas Halmahera. This research was a qualitative approach with 

descriptive study design. The research informans selected using purposive 

sampling. The number of main informants were 8 peoples and additional 

informants, namely the head of puskesmas. Data was collected through 

observation, indepth interviews, and documentation study. The results showed 

that based on the aspect of access to services and patients safety are satisfied with 

the services provided puskesmas. And viewed from the aspect of effectiveness, 

technical competence, human relation, continuity of service and efficiency, the 

patient are quite satisfied with the services provided puskesmas. But patients was 

not satisfied with the amenity in puskesmas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan 

menjadi ujung tombak dari pelayanan kesehatan di Indonesia. Peskesmas bertugas 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugasnya, puskesmas 

mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara 

komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu (Permenkes Nomor 75 Tahun 

2014). 

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib 

melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya 

adalah kebijakan diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan 

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional disebutkan bahwa puskesmas berperan sebagai salah satu 

fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan 

mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan 
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kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

Pemerintah (Kemenkes RI, 2012). 

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bersifat wajib. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa 

terdapat 2 kelompok peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI)  dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran. Peserta PBI 

adalah fakir miskin dan orang tidak mampu dimana iurannya dibayarkan oleh 

pemerintah, sedangkan peserta bukan PBI adalah Pekerja penerima upah dan 

anggota keluarganya, Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, 

serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.  

Puskesmas Halmahera merupakan salah satu puskesmas rawat inap yang 

ada di Kota Semarang. Berdasarkan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 

di Puskesmas Halmahera, terjadi peningkatan secara signifikan jumlah 

kepesertaan bukan PBI di Puskesmas Halmahera. Pada Bulan Mei 2014, jumlah 

peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan PBI adalah 3.006 peserta. Dan di 

Bulan Juli 2014, peserta meningkat  menjadi 3.250 peserta. Begitu pula pada 

bulan-bulan berikutnya jumlah kepesertaan terus mengalami peningkatan. 

Tercatat pada Bulan Oktober 2014 peserta mencapai 3.551. 

Peningkatan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bukan PBI 

mempengaruhi jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Halmahera. Berdasarkan 

data rekapan kunjungan pasien rawat jalan Puskesmas Halmahera, pada tahun 

2013 total kunjungan pasien ASKES (sekarang JKN bukan PBI) dari Bulan 
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Januari hingga Bulan Desember adalah 1.363 pasien, dengan rata-rata kunjungan 

tiap bulannya adalah 114 pasien. Sedangkan pada tahun 2014 setelah 

bertransformasi menjadi BPJS, kunjungan pasien JKN bukan PBI tercatat 

mengalami peningkatan setiap bulannya dengan total kunjungan dari Bulan 

Januari hingga Bulan Oktober adalah 2.631 pasien, dengan rata-rata kunjungan 

tiap bulannya adalah 263 pasien (Puskesmas Halmahera, 2014).  

Puskesmas Halmahera dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama selalu mengedepankan mutu pelayanan dan 

kepuasan pasien. Hal tersebut sejalan dengan motto Puskesmas Halmahera yaitu 

“Tiada Hari Tanpa Pelayanan Prima”. Selain itu Puskesmas Halmahera menjadi 

puskesmas pertama di Kota Semarang yang menerapkan ISO 9001:2000 pada 

tahun 2008. ISO 9001:2000 merupakan suatu standar internasional untuk sistem 

manajemen mutu/kualitas, dimana dengan adanya manajemen mutu yang baik 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang kemudian berdampak pada kepuasan 

pasien. 

Kepuasan menurut Kotler (1994) dalam Wijono (2000:13) adalah tingkat 

keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan 

penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan 

harapan seseorang. Tingkat kepuasan pasien pada suatu provider sangat penting 

untuk diketahui karena dapat dijadikan salah satu tolak ukur pihak provider untuk 

melihat sejauh mana ketaatan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Manarung dan Setiawan (2012) di 

Puskesmas Pasundan dengan melihat aspek bukti langsung, kehandalan, 

ketanggapan, dan empati menyatakan bahwa tingkat kepuasan pasien 

dikategorikan tidak puas. Selain itu Tanan dkk (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas Bara Permai Kota 

Palopo” dengan melihat aspek ambience, sistem, hubungan antar manusia, waktu 

pelayanan, dan kenyamanan menunjukkan  bahwa secara keseluruhan pelaksanaan 

pelayanan di Puskesmas Bara Permai dinilai sangat memuaskan.   

Tingkat kepuasan pasien yang tinggi akan mempengaruhi keputusan 

pasien untuk kembali mengakses pelayanan kesehatan di suatu fasilitas kesehatan. 

Hal tersebut sejalan penelitian yang dilakukan Rondonuwu NS dkk (2014) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan pasien minat pasien untuk 

memanfaatkan kembali pelayanan kesehatan yang sama. 

Kepuasan pasien dapat ditingkatkan melalui kegiatan penjaminan mutu. 

Menurut Lori DiPrete Brown et al dalam Bustami (2011:3-5) kegiatan penjaminan 

mutu menyangkut beberapa dimensi, antara lain kompetensi teknis, akses terhadap 

pelayanan, efektivitas, hubungan antar manusia, efisiensi, kelangsungan 

pelayanan, keamanan dan kenyamanan. Semakin banyak cara pandang atau aspek-

aspek yang diperhatikan dalam memberikan pelayanan, maka semakin bermutu 

pelayanan yang diberikan dan semakin puas pasien yang menerima pelayanan 

(Bustami, 2011:6). 

Pengukuran tingkat kepuasan pasien Jaminan Kesehatan Nasional penting 

dilakukan karena telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 
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Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 42, bahwa pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan 

mutu pelayanan. Untuk mengetahui bermutu atau tidaknya pelayanan yang 

diberikan, dapat dilihat dari kepuasan pasien yang mengakses pelayanan 

kesehatan. 

Survei kepuasan pasien merupakan salah satu metode pengukuran 

kepuasan pasien. Puskesmas Halmahera melakukan survei kepuasan setiap tahun 

pada bulan Juli. Pada tahun 2008 hasil survei kepuasan menunjukkan bahwa 

pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Puskesmas Halmahera. 

Namun pada tahun 2010, hasil survei menunjukkan penurunan tingkat kepuasan 

pasien bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni kepuasan hanya 

mencapai pada tingkat cukup. Dan pada tahun 2012, terjadi peningkatan kembali 

kepuasan pasien di Puskesmas Halmahera. Pasien merasa sangat puas dengan 

pelayanan puskesmas. Hasil pengukuran kepuasan yang telah dilakukan 

menunjukkan terjadinya peningkatan dan penurunan tingkat kepuasan pasien pada 

tiap tahunnya (fluktuatif).  

Pada tahun 2013, sejak berakhirnya masa berlaku sertifikat ISO 9001:2008 

di Puskesmas Halmahera, pihak puskesmas tidak lagi melakukan resertifikasi. Hal 

tersebut disebabkan karena pada perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kota 

Semarang tahun 2013, tidak terdapat penganggaran untuk resertifikasi ISO 

9001:2008 di Puskesmas Halmahera. Namun hal itu tidak mengurangi kinerja 

Puskesmas Halmahera ditandai dengan terus meningkatnya kepesertaan pasien 
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Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran dan angka kunjungan 

puskesmas. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan “Bagaimana tingkat kepuasan 

pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran 

terhadap pelayanan di Puskesmas Halmahera?” 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) di Puskesmas Halmahera 

Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi kompetensi teknis. 

2. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi akses terhadap pelayanan. 

3. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi efektivitas. 
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4. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi hubungan antar manusia. 

5. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi efisiensi. 

6. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi kelangsungan pelayanan. 

7. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi keamanan. 

8. Mengetahui tingkat kepuasan pasien  peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap pelayanan di Puskesmas 

Halmahera ditinjau dari dimensi kenyamanan. 

 

1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN 

1.4.1 Bagi Puskesmas Halmahera 

a. Sebagai bahan masukan positif bagi Puskesmas Halmahera untuk 

meningkatkan peran dan kualitasnya dalam melaksanakan pelayanan 

agar dapat terus meningkatkan kepausan pasien. 

b. Sebagai bahan evaluasi berkala penilaian kualitas pelayanan kepada  

pasien. 
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1.4.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pelayanan kesehatan yang bermutu 

 

1.4.3 Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan bagi peneliti mengenai mutu pelayanan kesehatan 

di puskemas. 

b. Mempelajari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan di puskesmas. 

 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitan 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  Analisis 

Tingkat 

Kepuasan 

Pasien si 

Puskesmas 

Bara Permai 

Kota Palopo 

Lohafri 

Tanan 

2013 

Puskesma

s Bara 

Permai 

Kota 

Palopo 

Kualitatif 

Deskriptif 

Variabel 

terikat: 

Kepuasan 

Pasien 

Variabel 

bebas: 

Ambience, 

Sistem, 

Hubungan 

antar 

Manusia 

Waktu 

Pelayanan

Kenyama

nan 

Pelayanan 

di 

Puskesmas 

Bara Permai 

sangat 

memuaskan 
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(1) 

2. 

(2) 

Kepuasan 

Pasien 

Pengguna 

Kartu 

Jakarta  

Sehat di 

Unit Rawat 

Jalan RSU 

UKI 

(3) 

Caroline 

MP 

Hutabar

at 

(4) 

2013 

RSU UKI 

Jakarta 

(5) 

Survei 

dengan 

pendekatan 

Cross 

Sectional 

(6) 

Variabel 

Terikat: 

Kepuasan 

Pasien 

Variabel 

bebas : 

Usia, 

Pendidika

n 

Akses ke 

Rumah 

Sakit 

Motivasi 

Info tidak 

Baik 

Informasi 

Baik 

(7) 

Variabel 

motivasi 

merupakan 

variabel 

yang paling 

mempengar

uhi  

kepuasan 

pasien. 40,9 

% pasien 

pengguna 

KJS merasa 

puas dengan 

pelayanan di 

Unit Rawat 

Jalan RSU 

UKI 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran belum pernah dilakukan. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu. 

 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian mengenai analisis tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI) in dilaksanakan 

di Puskesmas Halmahera yang terletak di jalan Halmahera Raya Nomor 38 

Kota Semarang. 

 



10 
 

 
 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, yakni pada Bulan 

Maret sampai dengan Bulan April tahun 2015 sehingga peneliti mendapatkan 

data yang relevan. 

 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Lingkup keilmuan dari penelitian ini dibatasi pada keilmuan 

Administrasi Kebijakan Kesehatan yang berfokus pada keilmuan mengenai 

kepuasan pasien Jaminan Kesehatan Nasional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Puskesmas 

2.1.1.1 Pengertian Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventiv, untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No 75 Tahun 

2014). 

Menurut Muninjaya (2004) puskesmas merupakan unit teknis pelayanan 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab untuk 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah 

kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan 

masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dalam rangka pencapaian keberhasilan fungsi puskesmas sebagai 

ujung tombak pembangunan bidang kesehatan (Alamsyah, 2012:43) 

Menurut Notoatmodjo (2003), Puskesmas memiliki fungsi dalam 

mewujudkan empat misi pembangunan kesehatan yaitu menggerakkan 

pembangunan kecamatan yang berwawasan pembangunan, mendorong 

kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat, memelihara dan 
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meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau serta 

memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, kelompok dan masyarakat 

serta lingkungannya (Alamsyah, 2012:43-44). 

2.1.1.2  Peran Puskesmas  

Puskesmas memiliki peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana 

teknis. Puskesmas dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke 

depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut 

ditunjukkan dalam bentuk keikutsertaan puskesmas dalam menentukan kebijakan 

daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan realistis, tata laksana 

kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. 

Pada masa mendatang, puskesmas juga dituntut berperan dalam pemanfaatan 

teknologi informasi terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara 

komprehensif dan terpadu (Effendi dan Mahfudli, 2009:277). 

2.1.1.3 Fungsi Puskesmas 

Berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat, Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan 

masyarakat dan perseorangan di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan 

fungsinya sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat, puskesmas 

memiliki beberapa wewenang, antara lain: 

1. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan 

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. 

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. 
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3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan. 

4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang 

bekerjasama dengan sektor lain yang terkait. 

5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya 

kesehatan berbasis masyarakat. 

6. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. 

7. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. 

8. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, 

dan cakupan pelayanan kesehatan. 

9. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk 

dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan 

penyakit. 

Sedangkan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, 

wewenang puskesmas antara lain: 

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, 

berkesinambungan dan bermutu. 

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya 

promotif dan preventif. 

3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat. 
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4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan 

dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung. 

5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan 

kerja sama inter dan antar profesi. 

6. Melaksanakan rekam medis. 

7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan  

akses pelayanan kesehatan. 

8. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 

9. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. 

10. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem 

rujukan. 

2.1.1.4 Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas 

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan memiliki prinsip dalam 

penyelenggaraannya. Prinsip tersebut antara lain: 

1. Paradigma sehat 

Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen 

dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat 

2. Pertanggungjawaban wilayah 

Puskesmas menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya. 

3. Kemandirian masyarakat 
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Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat. 

4. Pemerataan 

Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses 

dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil 

dan merata tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan 

kepercayaan. 

5. Teknologi tepat guna 

Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan 

teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah 

dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk pada lingkungan. 

6. Keterpaduan dan kesinambungan 

Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

upaya kesehatan perorangan dan masyarakat lintas program dan lintas 

sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan 

manajemen puskesmas (Permenkes No 75 Tahun 2014). 

2.1.1.5 Program Pokok Puskesmas 

Program pokok puskesmas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan tenaga 

maupun fasilitas yang tersedia di masing-masing puskesmas. Oleh karenanya 

program pokok di setiap puskesmas berbeda. Namun demikian, program pokok 

puskesmas yang lazim dan seharusnya dialksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan ibu dan anak (KIA). 

2. Keluarga Berencana. 
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3. Usaha peningkatan gizi. 

4. Pemberantasan penyakit menular. 

5. Upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan. 

6. Penyuluhan kesehatan masyarakat. 

7. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 

8. Kesehatan olahraga. 

9. Perawatan kesehatan masyarakat. 

10. Usaha kesehatan kerja. 

11. Usaha kesehatan gigi dan mulut. 

12. Usaha kesehatan jiwa. 

13. Kesehatan mata. 

14. Laboratorium. 

15. Pencatatan dan pelaporan sistem informasi kesehatan. 

16. Kesehatan usia lanjut. 

17. Pembinaan pengobatan tradisional  (Effendi dan Mahfudli, 2009:280). 

Semua program pokok yang dilaksanakan di puskesmas dikembangkan 

berdasarkan program pokok pelayanan kesehatan dasar seperti yang di anjurkan 

oleh World Helath Organization (WHO) yang dikenal dengan Basic Seven. Basic 

Seven tersebut terdiri atas (1) maternal and child health care; (2) medical care; 

(3) environmental sanitation; (4) health education; (5) simple laboratory; (6) 

communicable disease control; dan (7) simple statistic (Effendi dan  Mahfudli, 

2009:280). 
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2.1.1.6 Pelayanan Puskesmas 

Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan 

kesehatan menyeluruh yang meliputi: 

1. Kuratif (pengobatan). 

2. Preventif (upaya pencegahan). 

3. Promotif (peningkatan kesehatan). 

4. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan). 

Pelaksanaan upaya kesehatan di puskesmas harus selalu memperhatikan 

mutu dan akses pelayanan kesehatan. Seperti yang telah diamanatkan dalam 

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 pasal 7 disebutkan bahwa “Dalam 

menyelenggarakan fungsinya, puskesmas berwenang untuk melaksanakan 

pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan 

kesehatan”. 

 

2.1.2 Mutu Pelayanan Kesehatan 

2.1.2.1 Pengertian Mutu Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara 

sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara atau 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat 

(Sondakh dkk, 2014:1). 

Menurut Sondakh dkk (2014:1), syarat pelayanan kesehatan yang baik 

setidak-tidaknya terdapat 13 macam, yaitu tersedia (available), menyeluruh 

(comprehensive), terpadu (integrated), berkesinambungan (continue), adil/merata  
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(equity), mandiri (sustainable), wajar (appropiate), dapat diterima (acceptable), 

dapat dicapai (accesible), dapat dijangkau (affordable), efektif (effective), efisien 

(efficient), serta bermutu (quality).  

Mutu merupakan faktor keputusan mendasar dari pelanggan. Pelanggan 

sebagai pelaku penentu mutu, bukan ketetapan pasar maupun ketetapan 

manajemen. Menurut pakar mutu, DR. Armand V. Feigenbaum dalam Wijono 

(2000:4) mutu adalah seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari 

pemasaran, engineering, manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk atau jasa 

pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu dengan harapan pelanggan. 

Mutu pelayanan kesehatan menurut Roemar dan Aguilar (1998) dalam 

Wijono (2000:33) adalah penampilan yang pantas atau sesuai (yang berhubungan 

dengan standar-standar) dari suatu intervensi yang diketahui aman, yang dapat 

memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan yang telah 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada kematian, kesakitan, 

ketidakmampuan, dan kekurangan gizi. 

Makna mutu dalam pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari beberapa sudut 

pandang (perspektif), antara lain: 

1. Pasien dan Masyarakat 

Mutu pelayanan berarti suatu empati, respek dan tanggap akan 

kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan harus ramah pada saat mereka 

berkunjung. Pada umumnya pasien menginginkan pelayanan yang dapat 

mengurangi gejala secara efektif dan mencegah penyakit, sehingga mereka 
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beserta keluarganya sehat dan dapat melaksanakan tugas mereka sehari-

hari tanpa gangguan fisik. 

2. Petugas Kesehatan 

Mutu pelayanan berarti bebas melakukan segala sesuatu secara profesional 

untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat sesuai 

dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang maju, mutu peralatan 

yang baik dan memenuhi standar yang baik (state of the art). 

3. Manajer atau Administrator 

Mutu pelayanan tidak begitu berhubungan langsung dengan tugas seorang 

manajer sehari-harinya. Baginya, fokus pada mutu akan mendorongnya 

untuk mengatur staf, pasien dan masyarakat dengan baik (Wijono, 

2000:33-34)  

Mutu pelayanan kesehatan erat kaitannya dengan kepuasan pasien. Mutu 

pelayanan kesehatan yang baik menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai 

dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta tata cara penyelenggaraannya 

sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan 

(Sondakh dkk, 2013:1). 

Pengembangan mutu di bidang kesehatan di Indonesia dilaksanakan 

dengan bebagai pendekatan, antara lain melalui penjaminan mutu (quality 

assurance) pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, gugus kendali mutu di 

brbagai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, pengendalian mutu terpadu, 

manajemen mutu terpadu (Total Quality Management), dan sebagainya (Bustami, 

2011:2) 
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2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu 

Menurut Wijono (2000:10), terdapat faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi mutu produk maupun mutu pelayanan. Faktor-faktor tersebut 

antara lain: 

1. Men, kemajuan teknologi, komputer, dan lain-lain memerlukan pekerja-

pekerja spesialis yang semakin banyak. 

2. Money, meningkatnya kompetisi di segala bidang memerlukan 

penyesuaian pembiayaan yang luar biasa termasuk untuk mutu. 

3. Materials, bahan-bahan yang semakin terbatas dan berbagai jenis yang 

diperlukan. 

4. Machine and Menchanization, selalu perlu penyesuaian-penyesuaian 

seiring dengan kebutuhan kepuasan pelanggan 

5. Modern Information Methods, kecepatan kemajuan teknologi komputer 

yang harus selalu diikuti. 

6. Markets, tuntutan pasar yang semakin tinggi dan luas. 

7. Management, tanggung jawab mutu oleh manajemen perusahaan 

8. Motivation, meningkatnya mutu yang kompleks perlu kesadaran mutu bagi 

pekerja-pekerja 

9. Mounting Product Requirement, persyaratan produk yang meningkat yang 

diminta pelanggan perlu penyesuaian mutu terus-menerus. 

Sedangkan menurut Azwar (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi 

mutu pelayanan kesehatan antara lain: 
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1. Unsur Masukan 

Unsur masukan adalah tenaga, dana dan sarana. Secara umum disebutkan 

apabila tenaga dan sarana tidak sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, serta jika dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, 

maka sulitlah diharapkan baiknya mutu pelayanan. 

2. Unsur Lingkungan 

Unsur lingkungan adalah kebijakan, organisasi, dan puskesmas. 

3. Unsur Proses 

Unsur proses adalah tindakan medis dan tindakan non-medis 

2.1.2.3 Dimensi Mutu 

Mutu merupakan konsep yang komprehensif dan multidimensional. Lori 

DiPrete Brown et.al.(1992) dalam Bustami (2011:3-5) mengemukakan bahwa 

kegiatan penjaminan mutu menyangkut beberapa dimensi mutu, yaitu: 

1. Kompetensi teknis (technical competence) 

Kompetensi teknis terkait dengan ketrampilan, kemampuan, dan 

penampilan petugas, manajer, dan staf pendukung. Kompetensi teknis 

berhubungan dengan bagaimana cara petugas mengikuti standar pelayanan 

yang telah ditetapkan dalam hal kepatuhan, ketepatan, kebenaran, dan 

konsistensi. Kurangnya kompetensi teknis dapat bervariasi dari 

penyimpangan kecil terhadap prosedur standar sampai kesalahan yang  

besar dan terkait dengan efektivitas pelayanan. Tateke T et al dalam 

penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2012 mengemukakan bahwa 
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kompetensi teknis berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien baik di 

fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. 

2. Akses terhadap pelayanan (acces to service) 

Akses berarti pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, 

sosial, budaya, ekonomi, organisasi, atau hambatan bahasa. 

3. Efektivitas (effectiveness) 

Kualitas pelayanan kesehatan tergantung dari efektivitas yang menyangkut 

norma pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada. 

Menilai dimensi efektivitas akan menjawab pertanyaan “apakah prosedur 

atau pengobatan, bila diterapkan dengan benar akan memberikan hasil 

yang diinginkan?” dan “apakah pengobatan yang dianjurkan merupakan 

teknologi yang paling tepat untuk situasi di tempat itu?”. 

4. Hubungan antar manusia (human relation) 

Dimensi hubungan antar manusia berkaitan dengan interaksi antara 

petugas dengan petugas dan antara petugas dengan pasien/masyarakat. 

Bentuk dari hubungan antar manusia ini antara lain dapat berupa 

menghargai, menjaga rahasia, menghormati, mendengarkan keluhan, 

responsif, dan memberikan perhatian. Hubungan antar manusia yang baik 

akan memberikan andil yang besar dalam konseling yang efektif. 

5. Efisiensi (efficiency) 

Efisiensi pelayanan kesehatan merupakan dimensi yang penting dari 

kualitas karena efisiensi akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan, 
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apalagi sumber daya kesehatan pada umumnya terbatas. Efisiensi merujuk 

pada penggunaan tenaga, waktu, sarana/alat, dan dana. 

6. Kelangsungan pelayanan (continuity of service) 

Kelangsungan pelayanan berarti pasien akan menerima pelayanan lengkap 

yang dibutuhkan tanpa mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang 

tidak perlu. Dalam hal ini pelanggan juga harus mempunyai akses rujukan 

untuk pelayanan spesialistis. Penelitian yang dilakukan oleh Fan VS et al 

(2004) yang dilakukan di klinik kesehatan primer menunjukkan bahwa 

kelangsungan pelayanan sangat berhubungan dengan kepuasan pasien. 

7. Keamanan (safety) 

Keamanan berarti mengurangi risiko cedera, infeksi, efek samping, atau 

bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan. Apapun yang dilakukan 

dalam pelayanan baik di puskesmas, rumah sakit, atau tempat pelayanan 

lainnya harus aman dari bahaya yang mungkin timbul. Aiken LH et al 

(2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatanan keamanan 

pasien dapat meningkatkan kepuasan pasien. 

8. Kenyamanan (amenity) 

Kenyamanan merupakan dimensi mutu yang tidak berkaitan langsung 

dengan efektivitas klinis, tetapi dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

(pasien) untuk mau datang memperoleh pelayanan berikutnya. Dimensi 

kenyamanan berkaitan dengan penampilan fisik tempat pelayanan, 

peralatan medis dan non-medis, kebersihan, sarana yang tersedia, dan 

sebagainya. 
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Gaspersz (1997) dalam Bustami (2011:6-7) mengemukakan  bahwa 

terdapat beberapa dimensi mutu yang harus diperhatikan dalam pelayanan, yaitu: 

1. Ketepatan waktu pelayanan, misalnya waktu tunggu pasien, waktu 

pelaksanaan (proses) pelayanan. 

2. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari 

kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4. Tanggung jawab, berkaitan dengan penanganan keluhan pasien 

(pelanggan). 

5. Kelengkapan, menyangkut dengan ketersediaan sarana pendukung 

pelayanan. 

6. Kemudahan mendapat pelayanan, berkaitan dengan petugas dan 

tersedianya fasilitas pendukung. 

7. Variasi model pelayanan, berhubungan dengan inovasi untuk memberikan 

pola baru dalam pelayanan. 

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas petugas. 

9. Kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang, kemudahan menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersediaan 

informasi, dan sebagainya. 

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti lingkungan, fasilitas AC, dan 

sebagainya. 
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2.1.3 Kepuasan Pasien 

2.1.3.1 Pengertian Kepuasan Pasien 

Menurut Kotler (1997:40) dalam Rangkuti (2003:23) kepuasan pelanggan 

adalah ”a persons feeling of pelasure or disappointment resulting from comparing 

a product’s received performance (or outcome) in relations to the person’s 

expectation” perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara persepsi atau produk yang dirasakan dan diharapkan.   

Kepuasan pelanggan merupakan usaha yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan agar produk atau jasa yang dipasarkan dapat memuaskan berbagi 

kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan ukuran seberapa baik 

perusahaan tersebut dalam melaksanakan suatu bisnis. Kepuasan sendiri 

merupakan fungsi kinerja dan harapan. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan 

akan puas. Sebaliknya jika kinerja tidak memenuhi harapan, maka pelanggan akan 

merasa tidak puas (Prihantoro, 2012:37) 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pemakaian. Menurut Rangkuti (2003:31-35) terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain: 

1. Nilai 

Nilai didefinisikan sebagi pengkajian secara menyeluruh manfaat dari 

suatu produk, yang didasarkan pada persepsi pelanggan atas apa yang telah 

diterima oleh pelanggan dan yang telah diberikan oleh produk tersebut. 
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2. Daya Saing 

Suatu produk dikatakan memiliki daya saing apabila produk tersebut 

memiliki keunggulan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

Keunggulan suatu produk atau jasa terletak pada keunikan serta kualitas 

pelayanan produk jasa tersebut kepada pelanggan. 

3. Persepsi Pelanggan 

Persepsi pelanggan didefinisikan sebagai proses dimana individu memilih, 

mengorganisasikan, serta mengartikan stimulus yang diterima melaluia 

alat inderanya menjadi suatu makna. 

4. Harga 

Harga yang rendah menimbulkan persepsi produk atau jasa tidak 

berkualitas. Harga yang rendah menimbulkan persepsi pembeli tidak 

percaya kepada penjual. Sebaliknya, harga yang tinggi menimbulkan 

persepsi produk tersebut berkualitas dan menimbulkan penjual tidak 

percaya kepada pembeli. 

5. Tahap Pelayanan 

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh berbagai jenis pelayanan yang 

didapatkan oleh pelanggan selama ia menggunakan beberapa tahapan 

pelayanan tersebut. Ketidakpuasan yang didapatkan pada tahap awal 

pelayanan menimbulkan persepsi berupa kualitas pelayanan yang buruk 

untuk tahapan pelayanan yang selanjutnya. 
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6. Situasi Pelayanan 

Situasi pelayanan berkaitan dengan kondisi internal pelanggan, sehingga 

mempengaruhi kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan ditentukan oleh 

pelayanan, proses pelayanan, dan lingkungan fisik di mana pelayanan 

diberikan. Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi persepsi pelanggan 

terhadap suatu pelayanan. 

7. Tingkat Kepentingan Pelanggan  

Tingkat kepentingan pelanggan didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan 

sebelulm mencoba atau membeli suatu produk jasa yang akan 

dijadikannya standar acuan dalam menilai kinerja produk jasa tersebut. 

Menurut Wijono (2000:13) kepuasan pelanggan rumah sakit atau 

organisasi pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

bersangkutan dengan: 

1. Pendekatan dan perilaku petugas, perasaan pasien terutama saat pertama 

kali datang. 

2. Mutu informasi yang diterima, seperti apa yang dikerjakan, apa yang dapat 

diharap. 

3. Prosedur perjanjian. 

4. Waktu tunggu. 

5. Fasilitas umum yang tersedia. 

6. Fasilitas perhotelan yang diterima pasien seperti mutu makanan, privacy, 

dan pengaturan kunjungan. 

7. Outcome terapi dan perawatan yang diterima. 
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2.1.3.3 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan menjadi hal 

yang sangat essensial bagi suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan 

langkah pengukuran kepuasan pelanggan dapat memberikan umpan balik dan 

masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan 

kepuasan pelanggan ( Tjiptono dan Diana, 2003:104) 

Pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai macam 

metode dan teknik. Menurut Kotler (1994:41-43) dalam Tjiptono (2003:104-105) 

metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan antara lain: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menyampaikan saran, 

keluhan, dan pendapat mereka mengenai produk/jasa. Metode ini bersifat 

pasif sehingga agak sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai 

kepuasan/ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak 

puas lantas beralih produk/penyedia jasa lain dan tidak akan membeli lagi 

produk/jasa perusahaan tersebut. Upaya mendapatkan saran dari pelanggan 

juga sulit diwujudkan terlebih bila perusahaan tidak memberikan timbal 

balik yang memadai kepada mereka yang telah bersusah payah berpikir 

menyumbangkan ide untuk perusahaan. 

2. Ghost shopping 

Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan orang untuk berperan 

sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. 

Selanjutnya pelanggan tersebut menyampaikan temuan-temuan mengenai 
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kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman dalam membeli produk tersebut. 

3. Lost customer analysis 

Metode ini dilakukan dengan cara perusahaan berusaha menghubungi 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok. Yang diharapkan adalah akan diperoleh informasi penyebab 

terjadinya hal tersebut. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

4. Survei kepuasan pelanggan 

Metode ini sering digunakan oleh peneliti mengenai kepuasan pelanggan. 

Metode ini dilakukan dengan penelitian survei baik melalui pos, telepon, 

maupun wawancara langsung dengan pelanggan (Tjiptono, 2003:105). 

Metode survei kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Pengukuran dapat dilakukan  secara langsung melalui pertanyaan 

kepada pelanggan dengan ungkapan sangat tidak puas, cukup puas, 

puas, dan sangat puas. 

b. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan. 

c. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 

hadapi yang berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan diminta 

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan. 
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d. Responden diminta meranking elemen atau atribut penawaran 

berdasarkan derajat kepentingan setiap elemen seberapa baik kinerja 

perusahaan pada masing-masing elemen (Rangkuti, 2003:24-25). 

 

2.1.4 Program Jaminan Kesehatan Nasional 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2013). 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu upaya 

pemerintah agar tercapai Universal Health Coverage (UHC) yang dilakukan  

melalui mekanisme asuransi sosial agar pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan 

sehingga keterjaminan pembiayaan kesehatan menjadi pasti dan terus menerus 

tersedia yang pada gilirannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat 

terwujud. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dilaksanakan mulai 1 

Januari 2014 dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang merupakan bentuk transformasi dari PT. Askes. Dalam pasal 1 UU 

No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa BPJS merupakan badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 

2.1.4.1 Tujuan dan Prinsip JKN 

Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 

SJSN) menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan 
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tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kebutuhan dasar 

kesehatan adalah kebutuhan akan layanan kesehatan yang memungkinkan 

seseorang yang sakit dapat sembuh kembali sehingga ia dapat berfungsi normal 

sesuai usianya.  

Jaminan kesehatan yang dirumuskan oleh UU SJSN adalah jaminan 

kesehatan yang diselenggarkan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 

dan prinsip ekuita sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU SJSN. 

Penjelasan Pasal 19 UU SJSN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip 

asuransi sosial adalah: 

1. Kegotong-royongan (risk pooling) antara yang kaya dan miskin, yang 

sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah. 

Kegotong-royongan adalah upaya bersama agar semua penduduk 

berkontribusi (membayar iuran/pajak) agar terkumpul (pool) dana untuk 

membiayai pengobatan siapa saja yang mengalami sakit. 

2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif. 

3. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan. 

4. Bersifat nirlaba. 

2.1.4.2 Manfaat JKN 

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  berhak memperoleh manfaat 

jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup 

pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat 

dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. 
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Manfaat yang diterima peserta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri 

atas manfaat medis dan non medis. Manfaat medis yang di terima oleh pesrta 

tidak bergantung pada besarnya iuran yang dibayarkan. Sedangkan untuk manfaat 

non medis yang dimaksud meliputi manfaat akomodasi dan ambulans (Pasal 20 

PP No. 12 Tahun 2013).  

Manfaat pelayanan promotif dan preventif yang diterima oleh peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi: (1) penyuluhan kesehatan 

perorangan; (2) imunisasi dasar; (3) Keluarga Berencana; dan (4) skrining 

kesehatan (Pasal 21 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2013). 

2.1.4.3 Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dalam JKN 

Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam JKN adalah semua fasilitas 

kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

berupa fasililtas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat 

lanjutan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa: (1) puskesmas atau yang 

setara; (2) praktik dokter; (3) klinik pratama atau yang setara; dan (4) Rumah 

Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Sedangkan untuk fasilitas  kesehatan 

rujukan tingkat lanjutan berupa: (1) klinik utama atau yang setara; (2) rumah sakit 

umum; dan (3) rumah sakit khusus (Pasal 2 Permenkes No. 71 Tahun 2013). 

Pasal 3 Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada 

Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat 

pertama memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Artinya 

pelayanan kesehatan yang diberikan  sifatnya menyeluruh, berupa pelayanan 

kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan 
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pelayanan kesehatan darurat medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi 

pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian. 

Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri dari pelayanan 

kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Pelayanan 

kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang 

dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan 

pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Pelayanan kesehatan tingkat 

ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh 

dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan 

dan teknologi kesehatan sub spesialistik. 

2.1.4.4 Kepesertaan JKN 

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bersifat wajib dan dilakukan 

secara bertahap sehingga mencakup semua penduduk . (Pasal 6 PP No. 12 Tahun 

2013). Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Peserta PBI meliputi orang-orang yang termsuk dalam golongan fakir 

miskin dan orang tidak mampu. Penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan 

dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 PP 

No.12 Tahun 2013). Penerima Bantuan Iuran yang dimaksud adalah iuran 

Jaminan Kesehatan untuk masyarakat golongan fakir miskin dan orang 

tidak mampu dibayar oleh pemerintah (Pasal 16 ayat (1) PP No. 12 Tahun 

2013) 



34 
 

 
 

2. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI)  

Peserta bukan PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin 

dan orang tidak mampu yang terdiri dari: (1) Pekerja penerima upah dan 

anggota keluarganya; (2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota 

keluarganya; (3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya (Pasal 4 PP No. 

12 Tahun 2013). 

2.1.4.5 Sistem Pembayaran JKN 

Sistem pembayaran pada fasilitas kesehatan pertama menggunakan sistem 

kapitasi. Berdasarkan  Permenkes RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tarif kapitasi 

adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 

memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan. Sistem kapitasi 

merupakan suatu sistem pembayaran pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) 

berdasarkan jumlah kapita atau jiwa yang harus dilayani baik sakit maupun tidak 

sakit. Dalam sistem kapitasi pembayaran diberikan sebelum pelayanan diberikan 

(Sulastomo, 2007:208). 

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan sekunder menggunakan sistem 

pembiayaan berdasarkan diagnosa penyakit atau biasa disebut INA CBG’s 

(Indonesian-Case Based Groups). Menurut Permenkes RI Nomor 69 Tahun 2013, 

tarif INA CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada 
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fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket pelayanan yang didasarkan kepada 

pengelompokan diagnosis penyakit. 

2.2 KERANGKA TEORI 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat 

kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan 

Iuran di Puskesmas Halmahera Kota Semarang dengan pendekatan teori dimensi 

mutu menurut Lori DiPrete Brown et.al.(Gambar 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mutu Pelayanan Mempengaruhi Kepuasan Pasien 

(Sumber: Lori DiPrete Brown et.al.(1997) dalam Bustami, 2011; 

Wijono, 2010) 
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1.7 ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Pikir Penelitian 

1.8 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber 

dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2006: 97). 

Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang akan dikaji dinamakan 

fokus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tingkat kepuasan 

pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bukan Penerima Bantuan Iuran 

di Puskesmas Halmahera yang dari beberapa variabel, antara lain (1) Kompetensi 

 Kompetensi teknis  

 Akses terhadap pelayanan  

 Efektivitas 

 Hubungan antar manusia 

 Efisiensi 

 Kelangsungan pelayanan 

 Keamanan  

 Kenyamanan  

Pelayanan yang  

diterima pasien  

Kepuasan Pasien JKN 

bukan PBI di Puskesmas 

Halmahera 
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teknis; (2) Akses terhadap pelayanan; (3) Efektivitas; (4) Hubungan antar 

manusia; (5) Efisiensi; (6) Kelangsungan pelayanan; (7) Keamanan; dan (8) 

Kenyamanan. 

 

1.9 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif.  Menurut Strauss (1990) penelitian kualitatif 

merupakan suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak 

diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya 

(Ahmadi, 2014:15). 

Patton (1980) dalam Ahmadi (2014:15) mengemukakan metode kualitatif 

digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah 

(natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Data 

kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat 

pertanyaan oleh peneliti. 

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel 

lain (Nasir A, dkk, 2011:132). 

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih agar hasil penelitian yang 

dilakukan dapat memberikan gambaran tingkat kepuasan pasien Jaminan 

Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera 

secara objektif pada saat sekarang. 
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1.10 SUMBER INFORMASI 

Sumber data atau informasi merupakan objek yang mampu memberikan 

informasi penelitian sehingga data yang didapatkan dapat digunakan untuk 

menjustifikasi dan menyelesaikan masalah penelitian. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data yang 

berasal dari informan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas 

Halmahera yang dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara 

mendalam (Indepth Interview). 

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan memilih 

pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran yang 

datang ke Puskesmas Halmahera untuk melakukan pelayanan kesehatan pada saat 

penelitian dilaksanakan.  

Penentuan jumlah sampel/informan dalam penelitian kualitatif sangat 

berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel 

kualitatif bukan berdasarkan pada perhitungan statistik, tetapi didasarkan pada 

informasi yang didapatkan maksimum, bukan untuk digeneralisasikan (Sugiyono, 

2012:301). 

Informan merupakan aktor kunci dalam penelitian kualitatif, oleh karena 

itu pemilihan informan yang baik sangat diperlukan. Menurut Neuman (2000:374) 
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dalam Ahmadi (2014:93) mengemukakan bahwa informan yang baik memiliki 

empat karakteristik antara lain: 

1. Informan memahami betul kultur setempat dan menyaksikan langsung 

kejadian-kejadian yang ada di tempat penelitian. 

2. Informan harus terlibat langsung di lapangan pada saat itu. 

3. Informan bisa meluangkan waktu bersama peneliti. 

4. Memilih orang nonanalitis sebagai informan dalam penelitian. 

Secara teknis, karakteristik/kriteria yang digunakan peneliti untuk 

menentukan informan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Informan merupakan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan 

Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) 

2. Informan terdaftar di Puskesmas Halmahera (fasilitas tingkat pertama) 

3. Informan merupakan pasien yang datang ke Puskesmas Halmahera untuk 

melakukan pelayanan kesehatan pada saat penelitian dilaksanakan.  

4. Informan terlibat langsung di lapangan 

5. Informan bersedia meluangkan waktunya dengan peneliti terkait dengan 

proses wawancara mendalam (Indepth intervew). 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan, dokumen, 

maupun buku teks yang terdapat pada instansi puskesmas maupun pada 

kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci dijelaskan pada tabel 

3.1. 
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Tabel 3.1 Sumber Data Sekunder Penelitian 

No Data yang digunakan Sumber  Teknik Pengambilan 

Data 

(1) (2) (3) (4) 

1 Jumlah kapitasi 

Puskesmas Halmahera 

 

Dokumen Puskesmas 

Halmahera 

Studi dokumentasi 

2 Kunjungan pasien 

rawat jalan tahun 2013 

 

Dokumen Puskesmas 

Halmahera 

Studi dokumentasi 

3 Kunjungan pasien 

rawat jalan tahun 2014 

 

Dokumen Puskesmas 

Halmahera 

Studi dokumentasi 

4 Laporan hasil survei 

kepuasan pasien 

Puskesmas Halmahera 

Dokumen Puskesmas 

Halmahera 

Studi dokumentasi 

 

1.11 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

3.5.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

suatu penelitian. Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan 

untuk memperoleh, mengelola, dan menginteprasikan informasi dari para 

responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama (Nasir A, dkk, 

2011:249). 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama dalam 

penelitian adalah peneliti. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010:306). 

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata (bahasa), 

tindakan, atau bahkan isyarat atau lambang. Untuk dapat menangkap atau 
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menjelaskan data yang demikian, yang paling tepat sebagai instrumen penelitian 

adalah manusia (Ahmadi, 2014:103). 

Selain peneliti sebagai instrumen utama, terdapat instrumen lain yang 

dapat mendukung proses berlangsungnya pengambilan data primer dari informan, 

antara lain pedoman wawancara, catatan lapangan (fieldnotes), dan alat perekam 

suara. 

3.5.2 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau 

informasi yang dapat menjelaskan permasalahan atau penelitian secara objektif. 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan suatu prosedur yang berencana, meliputi melihat, 

mendengar, dan mencatat sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau situasi 

tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010:131). 

Teknik pengambilan data dengan observasi digunakan apabila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:203). 

Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas pelayanan di Puskesmas 

Halmahera dan respon pasien saat dan setelah mendapat pelayanan 

puskesmas. 
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2. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dialkukan 

oleh dua pihak yaitu antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). 

Patton (1980:29) dalam Ahmadi (2014:119) mengemukakan bahwa cara 

utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk 

memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah 

dengan wawancara mendalam dan intensif. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2007:190). 

Dalam penelitian ini wawancara mendalam akan dilakukan kepada 

informan penelitian, yaitu peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran yang mengakses pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Halmahera pada saat dilakukan penelitian. 

Keuntungan penggunaan teknik wawancara dalam menilai kepuasan 

pasien menurut Sabarguna (2008:14) adalah pewawancara dapat 

mengumpulkan lebih banyak informasi dari jawaban responden dan dapat 

menilai tampilan dan perilaku responden. Selain itu, menurut Sondakh 

(2013:22) keuntungan pengukuran mutu dengan wawancara antara lain: 

(1) pertanyaan akan lebih jelas dan dimengerti sehingga jawabannyapun 

jelas; (2) wawancara dapat memastikan bahwa pasien akan memberikan 
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informasi; (3) pasien merasa terlibat dalam layanan kesehatan; (4) pasien 

mempunyai kesempatan untuk melontarkan persoalan yang terlupakan 

dalam menyusun wawancara; (5) pewawancara dapat melakukan 

penelitian yang mendalam terhadap sikap dan pendapat pasien dan dapat 

menanggapi apa yang tersirat. 

3. Studi Dokumentasi 

Metode lain yang digunakan dalam pengambilan data adalah metode studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan 

data dengan menyelidiki dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku 

literatur, dokumentasi, peraturan perundang-undangan yang terkait, profil 

puskesmas dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tingkat 

kepuasan pasien di Puskesmas Halmahera. 

Instrumen penelitan dan teknik pengambilan data yang akan dilakukan 

selama penelitian berlangsung, dijelaskan pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.2 Instrumen dan Teknik Pengambilan Data Penelitian 

No Tujuan Sasaran Teknik 

Pengambilan Data 

Instrumen 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

kompetensi teknis 

(ketrampilan, 

kemampuan, dan 

penampilan) 

petugas 

Pasien JKN 

non PBI 

 

 

 

 

Wawancara 

mendalam dan 

Observasi 

 

 

 

Peneliti, Panduan 

wawancara, 

Lembar observasi 

 

 

 

2 Mengetahui akses 

pelayanan 

puskesmas 

 

Pasien JKN 

non PBI 

 

Wawancara 

mendalam, 

Observasi, dan 

Studi dokumentasi 

 

Peneliti, Panduan 

wawancara, 

Lembar observasi 

dan Lembar 

dokumentasi 

 

3 Mengetahui 

efektivitas 

Pasien JKN 

non PBI 

Wawancara 

mendalam, 

Peneliti, Panduan 

wawancara, 
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pelayanan 

puskesmas 

 Observasi, dan 

Studi dokumentasi 

Lembar observasi 

dan Lembar 

dokumentasi 

 

4 Mengetahui aspek 

hubungan antar 

manusia dalam 

pelayanan 

puskesmas 

 

Pasien JKN 

non PBI 

Wawancara 

mendalam dan 

Observasi 

Peneliti, Panduan 

wawancara, dan 

Lembar observasi 

5 Mengetahui 

efisiensi pelayanan 

puskesmas 

Pasien JKN 

non PBI 

Wawancara 

mendalam dan 

Observasi 

Peneliti, Panduan 

wawancara, dan 

Lembar observasi 

 

6 Mengetahui aspek 

kelangsungan 

pelayanan puske 

 

Pasien JKN 

non PBI 

Wawancara 

mendalam 

Peneliti, Panduan 

wawancara 

7 Mengetahui aspek 

keamanan 

puskesmas 

Pasien JKN 

non PBI 

Wawancara 

mendalam, 

Observasi, dan 

Studi dokumentasi 

Peneliti, Panduan 

wawancara, 

Lembar observasi 

dan Lembar 

dokumentasi 

 

8 Mengetahui aspek 

kenyamanan 

puskesmas 

Pasien JKN 

non PBI  

Wawancara 

mendalam, 

Observasi, dan 

Studi dokumentasi 

Peneliti, Panduan 

wawancara, 

Lembar observasi 

dan Lembar 

dokumentasi 

 

1.12 PROSEDUR PENELITIAN 

3.6.1 Tahap Pra-Penelitian 

Pada tahap pra penelitian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: 

1. Menyusun rancangan penelitian 

Pada tahapan ini, peneliti menyusun rancangan penelitian yang paling 

tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penyusunan 

rancangan penelitian dilakukan dengan bantuan literatur-literatur yang 

terkait. 
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2. Memilih lokasi penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas tingkat kepentingan 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penentuan lokasi penelitian perlu 

untuk mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti 

kualitatif (Ghony dan Almanshur, 2012:216) 

3. Mengurus perizinan penelitian 

Mengurus perizinan penelitian dilakukan dengan pembuatan surat ijin 

penelitian serta perijinan secara tatap muka kepada pihak-pihak yang 

berwenang memberikan ijin penelitian di Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang. 

4. Menyiapkan perlengkapan yang digunakan untuk proses penelitian 

Dalam tahapan ini peneliti meyiapkan segala perlengkapan baik secara 

fisik maupun non fisik yang diperlukan pada saat penelitian berlangsung.  

3.6.2 Tahap Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan penelitian adalah melakukan 

pengambilan data, yakni secara observasi dan wawancara secara mendalam 

terhadap para informan dalam penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

tahap penelitian antara lain: 

1. Melakukan pengamatan proses pelayanan di Puskesmas Halmahera 

2. Melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah memenuhi 

kriteria peneliti. 
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3.6.3 Tahap Pasca Penelitian 

Pada tahapan pasca penelitian, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan 

analisis dari data-data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. 

Setelah dilakukan proses analisis data, dilakukan penarikan kesimpulan penelitian 

oleh peneliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. 

 

1.13 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 

Pemeriksaan keabsahan data penting dilakukan agar penelitian yang 

dihasilkan bersifat kredibel. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan 

data dalam penelitian ini antara lain dengan teknik triangulasi dan pengecekan 

anggota (member check). 

1. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut 

(Moleong, 2007:330). 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Informan 

yang berperan sebagai triangulasi adalah pihak Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, khususnya bidang pelayanan kesehatan.  

Selain triangulasi sumber, triangulasi teknik juga digunakan agar data 

yang didapatkan kredibel. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk 
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pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi teknik adalah 

sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

Dalam tahapan ini penulis akan membandingkan data hasil wawancara 

dengan informan penelitian mengenai kepuasan pasien peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran dengan data hasil 

observasi (pengamatan) yang berupa kondisi fisik puskesmas, kegiatan 

pelayanan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Puskesmas 

Halmahera. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

Membandingkan hasil wawancara dengan melihat isi dokumen yang 

berkaitan dengan dokumen-dokumen mengenai kegiatan pelayanan  

dan upaya-upaya puskesmas yang telah dilaksanakan dalam 

mengedepankan kualitas pelayanan sehingga berpengaruh terhadap 

kepuasan pasien di Puskesmas Halmahera. 

2. Pengecekan anggota (Member check) 

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dengan proses pengumpulan 

data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Pengecekan 

anggota adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data 

(Sugiyono, 2010:375). 
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Pengecekan anggota dilakukan setelah informan memberikan data kepada 

peneliti. Kemudian peneliti mengkonfirmasi data-data yang telah diberikan 

oleh informan. Apabila data penelitian telah disepakati bersama, informan 

diminta untuk memberikan tandatangan sebagai bukti otentik bahwa 

peneliti telah melakukan member check. 

 

1.14 TEKNIS ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 

2010:335) 

Analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah analisis 

induktif, yang berarti kategori, tema, dan pola berasal dari data (Ahmadi, 

2014:230).  

Kegiatan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan/membuang data-data yang  

tidak diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, dan  mengfokuskan pada hal-hal yang penting. 
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b. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat (narasi), bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya. Dengan 

penyajian data, maka akan lebih mudah memahami apa yang terjadi karena 

data sudah terorganisir dan tersusun. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan berdasarkan pengamatan secara menyeluruh dari data-data 

yang sudah terkumpul pada tahap penelitian. Penarikan kesimpulan 

dilakukan dalam bentuk penjelasan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 
5.1 PEMBAHASAN  

5.1.1 Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera 

Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu fasilitas 

kesehatan. Kepuasan pasien menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan 

karena pasien adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya.  

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat 

dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien 

membandingkannya dengan apa yang diharapkannya (Pohan, 2007:156). 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program 

pemerintah berupa jaminan pemeliharaan kesehatan terhadap seluruh warga 

negara. Dalam pelaksanaannya, kepuasan pasien merupakan salah satu aspek yang 

perlu diperhatikan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa 

pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan dengan 

menerapkan prinsip kendali mutu. Dengan prinsip kendali mutu keberlangsungan 

program JKN dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan 

masyarakat merasa puas serta merasakan manfaat dari adanya program JKN. 

Kepuasan pasien secara luas meliputi banyak faktor yang terkait 

didalamnya. Menurut Lori DiPrete Brown et.al. (1997) kepuasan pasien 
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dipengaruhi oleh delapan dimensi, diantaranya kompetensi teknis, akses terhadap 

pelayanan, efektivitas, hubungan antar manusia, efisiensi, kelangsungan 

pelayanan, keamanan, dan kenyamanan. Keseluruhan dimensi tersebut sangat 

menentukan persepsi pasien terhadap penilaian kualitas pelayanan. Sehingga 

keseluruhan dimensi tersebut harus diperhatikan karena akan mempengaruhi 

tingkat kepuasan pasien (Bustami, 2011:3-5). 

Pengukuran kepuasan pasien menjadi hal yang sangat penting bagi suatu 

provider pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas. Hal tersebut 

dikarenakan langkah pengukuran kepuasan pasien dapat memberikan feedback 

dan masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi 

peningkatan kepuasan pasien. Keluaran dari layanan kesehatan dan suatu 

perubahan dari sistem layanan kesehatan yang ingin dilakukan tidak mungkin 

tepat sasaran dan berhasil tanpa melakukan pengukuran kepuasan pasien (Pohan, 

2007:145).  

5.1.1.1 Tingkat Kepuasan Pasien  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Kompetensi Teknis. 

Kompetensi teknis dalam proses pelayanan terkait dengan ketrampilan, 

kemampuan, dan penampilan petugas. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 

menyatakan bahwa kompetensi teknis merupakan salah satu ruang lingkup survei 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, dimana kompetensi teknis 
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pelaksana merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 

pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman. Lori DiPrete Brown et.al. 

(1992) dalam Bustami (2011:3) mengemukakan bahwa kurangnya kompetensi 

teknis yang dimiliki oleh petugas dalam melayani pasien mempunyai dampak 

yang bervariasi mulai dari penyimpangan kecil terhadap prosedur standar sampai 

dengan kesalahan besar dan terkait dengan efektivitas pelayanan. Mahrous dan 

Hifnawy (2012) dalam penelitiannya yang dilakukan pada pelayanan kesehatan 

gigi menyatakan bahwa kompetensi teknis merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pasien. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Munaryo (2008) menunjukkan bahwa semakin kurang baik 

persepsi pasien tentang mutu pelayanan ketrampilan teknis petugas, maka 

semakin kurang loyal pasien tersebut, dimana yang menentukan mutu jasa layanan 

tersebut diantaranya adalah faktor kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan 

pemberi pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kepuasan pasien dilihat 

dari dimensi kompetensi teknis belum sepenuhnya dirasakan oleh pasien peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran, 75% informan 

menyatakan bahwa kompetensi teknis petugas khususnya pada ketrampilan, 

kemampuan, dan penampilan petugas di Puskesmas Halmahera dalam melayani 

pasien sudah memuaskan. Akan tetapi terdapat pasien yang merasa bahwa masih 

perlu adanya peningkatan kompetensi teknis dari petugas di Puskesmas 

Halmahera. Evaluasi tersebut terkait dengan ketrampilan petugas yang kurang 



77 
 

 
 

dalam mengarahkan dan melayani pasien, keramahan pasien yang masih kurang, 

serta ketrampilan petugas loket dalam berkomunikasi. 

5.1.1.2 Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Akses Terhadap Pelayanan 

Menurut komite pengawasan akses layanan kesehatan Amerika, akses 

merupakan pemanfaatan layanan kesehatan tepat waktu untuk mencapai status 

kesehatan yang baik. Akses mengandung arti tersedia kapanpun dan dimanapun 

diperlukan oleh masyarakat. Akses layanan kesehatan dapat dikatakan equity 

(adil/merata) apabila layanan kesehatan terdistribusi berdasarkan status geografi, 

sosial ekonomi, dan kebutuhan masyarakat (Retnaningsih, 2013:71) 

Akses atau keterjangkauan terhadap pelayanan berarti bahwa pelayanan 

kesehatan yang tersedia tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, budaya, 

ekonomi, organisasi, atau hambatan bahasa. Akses geografi dapat diukur dengan 

jenis alat transportasi, jarak, dan waktu perjalanan yang harus ditempuh. Akses 

bahasa dalam konteks pelayanan berarti pelanggan dapat memahami dan mengerti 

dengan jelas apa yang disampaikan oleh petugas kepada pelanggan (Bustami, 

2011:3). 

Secara geografis, Puskesmas Halmahera terletak di lokasi kawasan kota 

dengan kondisi jalan yang sudah bagus dan banyak dilewati oleh kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum. Sejalan dengan hal tersebut, semua informan 

menyatakan bahwa akses geografi menuju Puskesmas Halmahera terbilang 

mudah. Meskipun secara jarak terdapat informan yang mengatakan bahwa tempat 
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tinggalnya jauh dari puskesmas, tetapi dalam perjalanannya menuju puskesmas 

tidak ada hambatan yang berarti. Selain itu terdapat pula informan yang 

menggunakan angkutan umum dan berhenti tepat di depan Puskesas Halmahera. 

Hal tersebut berarti akses geografi menuju Puskesmas Halmahera dapat dikatakan 

memuaskan bagi seluruh pasien. 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian mengenai akses bahasa, 

didapatkan bahwa semua informan menyatakan bahwa bahasa yang digunakan 

oleh petugas mudah untuk dipahami. Bahasa merupakan aspek yang sangat 

penting dalam pelayanan karena informasi terkait dengan promotif, preventif, 

maupun kuratif disampaikan oleh petugas melalui bahasa lisan maupun tulisan. 

Shukla et al (2010) menyatakan bahwa komunikasi antara petugas khususnya 

dokter dengan pasien merupakan suatu hal yang sangat penting tetapi sering 

terabaikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Padahal komunikasi yang 

baik dapat mempengaruhi banyak aspek, termasuk salah satunya adalah kepuasan 

pasien. 

Penggunaan bahasa yang digunakan petugas untuk berkomunikasi dengan 

pasien Puskesmas Halmahera adalah dengan bahasa jawa dan Bahasa Indonesia. 

Penggunaan bahasa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pasien.  

5.1.1.3  Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Efektivitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan kesehatan tergantung dari efektivitas yang menyangkut 

norma pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada. Menilai 
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efektivitas pelayanan berarti menilai apakah prosedur atau pengobatan yang 

diterapkan dengan benar akan memberikan hasil yang diinginkan (Bustami, 

2011:3)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, prosedur adalah tata cara pelayanan 

yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. Menurut Warella 

(1997:31) dalam Arisman (2014:14) menyatakan bahwa kriteria prosedur 

pelayanan yang baik antara lain: (1) kesederhanaan yaitu bahwa prosedur atau tata 

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

mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh penerima pelayanan; (2) Adanya 

kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tata cara pelayanan; (3) Adanya 

keterbukaan dalam prosedur pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua informan merasa prosedur yang diterapkan mudah 

dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dengan mudahnya prosedur yang 

ada, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di Puskesmas 

Halmahera. Selain itu dari hasil pengamatan yang dilakukan, terdapat keterbukaan 

mengenai prosedur pelayanan di Puskesmas Halmahera yang dibuktikan dengan 

adanya media informasi mengenai alur pelayanan rawat jalan yang akan 

membantu memberikan informasi terutama pada pasien kunjungan baru. 

Selain prosedur pelayanan, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi 

efektivitas pelayanan yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ketersediaan SDM yang memadai secara kualitas maupun kuantitas menentukan 

kelangsungan pelayanan. Jumlah dan jenis tenaga yang tersedia di puskesmas 
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sangat bervariasi. Semakin berkembang pelayanan yang dilaksanakan oleh 

puskesmas, semakin banyak jenis dan staf yang dibutuhkan (Muninjaya, 2004: 

161). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pasal 16 ayat 3 menyebutkan 

bahwa tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas sedikitnya terdiri atas: 

(1) dokter atau doker layanan primer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) 

tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga kesehatan lingkungan; (7) dan ahli 

teknologi laboratorium.  

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan menyatakan bahwa 

jumlah ketersediaan petugas sudah cukup untuk melayani semua pasien yang 

datang. Akan tetapi terdapat informan yang menyatakan bahwa perlu dilakukan 

penambahan jumlah petugas, terutama untuk petugas loket dan dokter yang 

bertugas di BP Umum. Hal tersebut disebabkan karena informan merasa mereka 

terlalu lama menunggu. Namun jika dilihat pada data ketenagaan di Puskesmas 

Halmahera, kekurangan tenaga tidak terjadi pada petugas loket maupun dokter. 

Adanya persepsi pasien mengenai kurangnya SDM di Puskesmas Halmahera 

dimungkinkan karena Puskesmas Halamahera merupakan puskesmas rawat inap, 

dimana terkadang terjadi keadaan darurat di instalasi rawat inap yang 

mengharuskan dokter yang sedang melakukan pemeriksaan di rawat jalan akan 

beralih dan mengutamakan pasien darurat yang ada di instalasi rawat jalan. Oleh 

karena itu puskesmas harus menciptakan suatu sistem untuk mengatasi hal 
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tersebut, sehingga walaupun terjadi keadaan darurat di instalasi rawat inap, tidak 

akan mengganggu pelayanan di instalasi rawat jalan. 

5.1.1.4 Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Hubungan Antar Manusia 

Dalam perspektif mutu, hubungan antar manusia terkait dengan interaksi 

antara petugas dengan petugas dan antara petugas dengan pasien/masyarakat. 

Bentuk dari hubungan antar manusia ini antara lain dapat berupa menghargai, 

menjaga rahasia, menghormati, mendengarkan keluhan, responsif, dan 

memberikan perhatian. Hubungan antar manusia yang baik di antara petugas 

kesehatan dan pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan membentuk 

persepsi positif pasien dan akan berkontribusi pada peningkatan citra puskesmas 

di masyarakat (Bustami, 2011:4) 

Hubungan antar manusia yang kurang baik dalam suatu pelayanan dapat 

mengurangi kadar dimensi efektivitas dan dimensi kompetensi teknis dari layanan 

kesehatan yang diselenggarakan. Pengalaman menunjukkan bahwa pasien yang 

diberlakukan kurang baik cenderung akan mengabaikan nasihat dan tidak akan 

melakukan kunjungan ulang (Pohan, 2007). Pasien sebagai sumber pengendali 

dalam pelayanan kesehatan harus memperoleh informasi yang dibutuhkan baik itu 

mengenai penyakit maupun obat yang diberikan karena informasi tersebut akan 

membantu pasien untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan medis dan 

menentukan keberhasilan pemulihan pasien. Hubungan antar manusia yang baik 

di antara petugas kesehatan dan pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 
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membentuk persepsi positif pasien dan akan berkontribusi pada peningkatan citra 

puskesmas di masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa 5 orang informan 

menyatakan sudah puas dengan dimensi hubungan antar manusia yang ada di 

Puskesmas Halmahera. Alasannya adalah karena baik petugas loket, perawat, 

dokter, apoteker maupun petugas lain memberi respon yang baik ketika pasien 

bertanya. Selain itu, pada saat di ruang pemeriksaan menanyakan keluhan pasien 

yang kemudian memberikan respon dengan menjelaskan bagaiamana upaya 

kuratif bahkan preventif yang harus dilakukan untuk penyembuhan penyakit yang 

dialami pasien. Pada ruang obat juga apoteker menjelaskan bagaimana aturan 

minum obat yang sesuai denagn dosis dari masing-masing obat yang diberikan 

kepada pasien. Beberapa informan bahkan mengungkapkan bahwa pelayanan 

yang ia dapatkan dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Banyak kemajuan 

dan peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas Halmahera. Namun terdapat 

pula 2 orang informan yang menyatakan bahwa mereka menginginkan 

komunikasi yang lebih intens lagi dengan tujuan ia mengetahui benar penyakit 

yang sedang dialaminya saat ini. Terdapat pula informan yang menilai bahwa 

petugas masih kurang ramah dalam melayani pasien. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ditinjau dari dimensi hubungan antar manusia, pasien belum puas dengan 

pelayanan yang diberikan.  
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5.1.1.5 Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Efisiensi Pelayanan 

Efisiensi pelayanan kesehatan merupakan dimensi yang penting dari 

kualitas. Efisiensi pelayanan akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan 

apalagi kondisi sumber daya kesehatan di Indonesia pada umumnya terbatas. 

Dwiyanto, dkk (2008:76) efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik 

antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila 

birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan seperti biaya dan waktu 

pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi 

output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk 

pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. 

Waktu pelayanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 merupakan jangka waktu 

yang diperlukan untuk meyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. Pelayanan loket di Puskesmas Halmahera dimulai pukul 07.30 sampai 

dengan 11.00 WIB. Jika mengikuti pola kunjungan pasien, hari senin merupakan 

hari dimana kunjungan pasien sangatlah tinggi dibandingkan dengan hari-hari 

lain. Sehingga dengan ketersediaan SDM yang ada, puskesmas harus berupaya 

keras melayani pasien pada hari senin. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan,  didapatkan bahwa 5 dari 8 orang informan menyatakan puas dengan 

pelayanan puskesmas terkait dengan waktu pelayanan. Dijelaskan bahwa mereka 

merasa pelayanan yang ada di Puskesmas Halmahera tidak memakan waktu 
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terlalu lama. Selain itu terdapat namun informan tidak mempermasalahkan hal 

tersebut (mentolerir waktu tunggu). Namun terdapat pula informan yang 

mengatakan bahwa waktu tunggu di puskesmas terlalu lama dan berpendapat 

bahwa lamanya waktu tunggu tersebut dikarenakan karena terbatasnya SDM yang 

melayani pasien sehingga mengganggap bahwa perlu dilakukan penambahan 

SDM di puskesmas. 

 Selain waktu, efisiensi yang harus diperhatikan dalam pemberian 

pelayanan adalah efisiensi biaya. Biaya/tarif menurut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014  

adalah ongkos yang harus dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dalam penelitian 

ini, informan yang digunakan adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional non 

Penerima Bantuan Iuran, dimana informan secara rutin tiap bulan membayarkan 

premi yang dibayarkan kepada BPJS. Dari penelitian yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa 7 dari 8 orang informan menyatakan bahwa pelayanan yang 

mereka dapatkan di Puskesmas Halmahera sudah sebanding dengan premi yang 

mereka bayarkan tiap bulannya. Informan mengungkapkan bahwa alasan  

penilaian tersebut adalah karena informan merasa cocok dan sembuh ketika 

periksa di Puskesmas Halmahera dan mudah mendapatkan akses rujukan ke 

fasilitas kesehatan sekunder (rumah sakit) jika penyakit yang dialaminya melebihi 

kapasistas kemampuan penanganan di puskesmas. Namun hal tersebut tidak 

berlaku pada informan 7 yang merasa bahwa pelayanan yang ada belum dapat 
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menjawab keinginan/harapannya, sehingga pelayanan yang diterima dianggap 

belum sebanding dengan premi yang ia bayar tiap bulannya. 

5.1.1.6 Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Kelangsungan Pelayanan 

Lori DiPrete Brown et.al. (1992) dalam Bustami (2011:3) mengemukakan 

bahwa kelangsungan pelayanan berarti pasien akan menerima pelayanan lengkap 

yang dibutuhkan tanpa mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang tidak 

perlu. Dalam hal ini pasien juga harus mempunyai akses rujukan untuk pelayanan 

lanjutan yang diperlukan. 

Berdasarkan hasil penelitian, 7 dari 8 orang informan menyatakan sudah 

puas dengan kelangsungan pelayanan yang ada di Puskesmas Halmahera. Pasien 

merasa bahwa prosedur yang ada di puskesmas tidak berbelit-belit (mudah) untuk 

dijalankan pasien, sehingga pasien tidak bingung saat mengakses pelyanan 

kesehatan di Puskesmas Halmahera dan tidak terjadi pengulangan prosedur yang 

dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pelayanan. Selain itu kelangsungan 

pelayanan terkait dengan bagaimana akses rujukan menuju fasilitas kesehatan 

yang lebih tinggi (fasilitas kesehatan sekunder). Dalam pelaksanaan program 

Jaminan Kesehatan Nasional, akses menuju pelayanan kesehatan sekunder seperti 

rumah sakit tidak dapat dilakukan tanpa adanya surat rujukan dari fasilitas 

kesehatan primer dalam hal ini puskesmas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa pelayanan kesehatan 
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dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari  pelayanan  kesehatan tingkat 

pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan 

dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 

hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau 

tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan 

kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan 

fasilitas. 

Menurut hasil wawancara dengan informan, sebagian besar informan yang 

sudah dirujuk atau sedang mengajukan rujukan menyatakan bahwa proses rujukan 

yang dilakukan puskesmas terbilang mudah, hanya melakukan antrian seperti 

biasa ketika periksa.  

Namun terdapat 1 orang informan yang menyatakan, bahwa kelangsungan 

pelayanan di Puskesmas Halmahera dirasa belum memuaskan informan. Hal 

tersebut disebabkan karena keinginan pasien yang ingin meminta obat ketika 

informan mengunjungi Puskesmas Halmahera dengan tujuan untuk meminta 

rujukan. Tetapi pihak puskesmas menolak memberikan obat dengan alasan obat 

yang diterima nantinya double karena informan nantinya akan mendapat obat dari 

tempat rujukan. Namun informan tetap belum dapat menerima hal tersebut. 

Seharusnya komunikasi yang baik dapat dilakukan oleh pihak puskesmas untuk 

menjelaskan prosedur yang berlaku dalam puskesmas terutama dalam pelaksanaan 

program JKN. Sehingga pasien mengerti dan mengikuti prosedur yang ada. 
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5.1.1.7 Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Keamanan 

Keamanan berarti mengurangi risiko cedera, infeksi, efek samping, atau 

bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan. Apapun yang dilakukan dalam 

pelayanan baik di puskesmas, rumah sakit, atau tempat pelayanan lainnya harus 

aman dari bahaya yang mungkin timbul (Bustami, 2011:5) 

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2004 menyebutkan, keamanan pelayanan adalah terjaminnnya 

tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan 

terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.  

Berdasarkan hasil penelitian, semua informan menyatakan bahwa mereka 

puas dengan dimensi keamanan yang ada di Puskesmas Halmahera. Semua 

informan sepakat bahwa dilihat dari segi fisik bangunan, puskesmas sudah 

memberikan rasa aman bagi pasien karena kondisi bangunan puskesmas yang 

masih baru. Dan diantara semua informan, terdapat 1 orang informan yang 

berprofesi sebagai dosen arsitek  yang menyatakan bahwa kondisi bangunan 

memang aman bagi pasien. Selain kondisi bangunan, keamanan juga didapatkan 

dari kondisi sarana-prasarana puskesmas yang masih baru dan kokoh.  
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5.1.1.8 Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan  Nasional Bukan 

Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera Ditinjau dari 

Dimensi Kenyamanan 

Kenyamanan merupakan dimensi mutu yang tidak berkaitan langsung 

dengan efektivitas klinis, tetapi dapat mempengaruhi kepuasan pasien dan 

keputusan pasien untuk kembali mengakses pelayanan kesehatan. Dimensi 

kenyamanan berkaitan dengan penampilan fisik tempat pelayanan, peralatan 

medis dan non-medis, kebersihan, sarana yang tersedia, dan sebagainya. 

Kenyamanan merupakan aspek penting yang dapat mengurasi rasa jenuh pasien 

pada saat menunggu giliran (Bustami, 2011:5). 

Menurut Gasperz (1997:2) dalam Arisman (2014:19) menyatakan bahwa 

dimensi yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas pelayanan adalah 

kenyamanan dalam memperoleh pelayanan terkait dengan ruang pelayanan, 

kemudahan menjangkau, ketersediaan informasi, serta atribut pendukung 

pelayanan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, 

faasilitas, dan lain-lain. Fasilitas/sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam 

pelayanan publik diantaranya adalah ketersediaan ruang yang aman dan tertib, 

ruang tunggu yang nyaman, kamar kecil yang dilengkapi dengan sistem pengairan 

yang baik, kantin, serta alat panggil (Moenir, 2006:121) 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, untuk kerapihan dan 

kebersihan serta kondisi lingkungan puskesmas, seluruh informan sepakat bahwa 

harapan mereka sudah terpenuhi atau dapat dikatakan puas. Namun terdapat 4 

orang informan yang mengeluhkan beberapa kondisi puskesmas yang membuat 
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dirinya tidak nyaman. Kondisi tersebut diantaranya sempit/kecilnya ruang tunggu 

apotek, suhu di beberapa tempat seperti di ruang tunggu loket dan obat masih 

relatif panas, kondisi mic yang terkadang terdengar kurang jelas oleh pasien, 

terutama pada pasien lansia. 

Selain itu, terdapat pula pasien yang kurang nyaman dan mengeluhkan 

minimnya fasilitas puskesmas. Namun hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan 

informan yang masih minim mengenai puskesmas. Dalam wawancara mendalam 

yang dilakukan dengan informan 7, disebutkan bahwa ketidaknyamanan yang 

dirasakan karena fasilitas puskesmas yang tidak memiliki peralatan CT-Scan dan 

pemeriksaan darah. Padahal setelah dilakukan pengamatan, diketahui bahwa 

puskesmas memiliki fasailitas pelayanan pemeriksaan darah. Terdapat pula 

informan yang merasa sangat nyaman dengan pelayanan di Puskesmas 

Halmahera. 

 

5.2 HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Peneliti menyadari, selama berlangsungnya proses penelitian baik 

sebelum, saat penelitian, dan sesudah penelitan terdapat hambatan-hambatan yang 

mempengaruhi kelancaran penelitian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: 

1. Beberapa informan merasa tidak yakin ketika hendak mengatakan 

kekurangan-kekurangan pada pelayanan Puskesmas Halmahera.  

2. Sulitnya bertemu dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai informan triangulasi, sehingga 
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beberapa kali peneliti datang, namun beliau seringkali tidak berada di 

kantor. 

5.2.2 Kelemahan Penelitian 

Hasil survei kepuasan yang telah dilakukan tidak dapat menggambarkan 

tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima 

Bantuan Iuran di Puskesmas Halmahera selama satu tahun, yaitu tahun 2015 

karena  waktu pelaksanaan pengambilan data tidak dilakukan selama satu tahun. 

Selain itu  karena penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini,  

penelitian yang dihasilkan tidak dapat diukur prosentase (%) tingkat kepuasan 

pasien berdasarkan perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI), sehingga data 

hasil penelitian yang ada merupakan interpretasi dari peneliti berdasarkan data-

data yang didapatkan dari lapangan.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
6.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis tingkat kepuasan pasien 

peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas 

Halmahera Kota Semarang didapatkan bahwa 

1. Dimensi kompetisi teknis yang dimiliki petugas puskesmas belum 

sepenuhnya dapat memberikan kepuasan kepada pasien, peningkatan 

ketrampilan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pasien. 

2. Pasien merasa puas dengan akses pelayanan yang terdapat di puskesmas. 

3. Pasien merasa puas dengan prosedur yang dijalankan oleh Puskesmas 

Halmahera. Namun dilihat dari aspek ketersediaan SDM, sebagian kecil 

pasien merasa belum puas dan merasa masih perlu adanya penambahan 

jumlah SDM. Sehingga, ditinjau dari efektivitas pelayanan pasien belum 

sepenuhnya merasa puas. 

4. Pasien belum sepenuhnya puas dengan pelayanan di puskesmas terkait 

hubungan antar manusia. Terdapat pasien yang merasa membutuhkan 

komunikasi yang lebih intens dalam proses berjalannya pelayanan. 

5. Pasien merasa puas dengan pelayanan puskesmas terkait dengan efisiensi 

biaya. Namun untuk efisiensi waktu, sebagian kecil pasien merasa belum 

puas karena waktu tunggu yang lama. Sehingga ditinjau dari dimensi 

efisiensi, pasien belum sepenuhnya merasa puas. 
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6. Pasien belum sepenuhnya puas dengan dimensi kelangsungan pelayanan di 

puskesmas. Ketidakpuasan tersebut terkait dengan belum dapat 

terpenuhinya keinginan/harapan pasien saat mendapatkan pelayanan di 

puskesmas. 

7. Pasien belum sepenuhnya puas dengan dimensi kenyamanan yang terdapat 

di puskesmas. Masih banyak pasien yang merasa fasilitas yang disediakan 

pihak puskesmas tergolong kurang. 

8. Pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pihak puskesmas 

terkait dengan dimensi keamanan. 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) di Puskesmas jika 

dilihat secara keseluruhan pasien sudah merasa puas akan tetapi perlu dilakukan 

evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan puskesmas, sehingga harapan semua 

pasien yang datang dapat terpenuhi. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang 

dapat digunakan berkaitan dengan peningkatan kepuasan pasien khususnya di 

Puskesmas Halmahera Kota Semarang, yaitu: 

6.2.1 Bagi Pihak Puskesmas Halmahera 

1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasana yang dapat menunjang 

kenyamanan pasien selama proses berlangsungnya pelayanan. 

2. Memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang ada di puskesmas 

sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih efektif. 
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3. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan puskesmas secara terus menerus 

(Continous Quality Improvement) dan menerapkan siklus PDCA (Plan Do 

Check Act), sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat 

proses pelayanan berlangsung dapat terus diminimalisir yang kemudian 

dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan serta kepuasan 

pasien. 

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kepuasan 

pasien dimana aspek yang diteliti tidak hanya tingkat kepuasannya saja, 

tetapi dapat melibatkan aspek lain seperti upaya peningkatan kepuasan 

pasien serta hambatan-hambatanya, dimana aspek tersebut lebih 

difokuskan pada pihak provider, bukan pada pasien. 
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LAMPIRAN 2 : Surat Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 3 : Surat Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 2 : Surat Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 4 : Surat Rekomendasi Penelitian 
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LAMPIRAN 6: Surat Ijin Penelitiadari Dinas Kesehatan 
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LAMPIRAN 7 : Surat Permohonan Ijin Triangulasi Data 

 



107 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8: Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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PROSEDUR WAWANCARA MENDALAM 

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN PESERTA JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN (NON-

PBI) DI PUSKESMAS HALMAHERA KOTA SEMARANG TAHUN 2015 

A. Pengantar 

1. Memberi salam dan ucapan terimakasih atas kesediaan memberikan 

informasi. 

2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang 

pendidikan. 

3. Menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dan topik yang akan di bahas 

pada wawancara yang akan dilakukan. 

B. Tujuan 

Melakukan wawancara tentang kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional bukan Peneria Bantuan Iuran (non-PBI) di Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang. 

C. Prosedur 

1. Meminta ijin untuk melakukan wawancara. 

2. Meminta kepada informan untuk memberikan pendapatnya baik positif 

maupun negatif. 

3. Meminta kepada informan untuk menandatangani surat pernyataan informan 

penelitian. 

4. Menjelaskan bahwa wawancara akan direkam dengan menggunakan 

recorder.  

 

LAMPIRAN 10 :Prosedur Wawancara Mendalam 
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5. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya untuk tujuan penelitian 

dan dijamin kerahasiaannya. 

D. Penarikan Kesimpulan 

1. Pewawancara membuat rangkuman tentang hasil wawancara. 

2. Pewawancara mengkonfirmasi kembali jawaban informan dengan cara 

membacakan kembali hasil jawaban kepada informan yang bersangkutan. 

3. Menanyakan kepada informan apakah ada informasi yang tertinggal. 

4. Mengucapkan terima kasih kepada informan atas ketersediaannya 

memberikan informasi dan mengemukakan kepada informas bahwa 

informasi yang diberikan sangat penting bagi peneliti. 
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PEDOMAN WAWANCARA (PASIEN) 

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN PESERTA JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN (NON 

PBI) DI PUSKESMAS HALMAHERA KOTA SEMARANG TAHUN 2015 

 

A. Lokasi Penelitian 

Puskesmas Halmahera Kota Semarang 

B. Identitas Informan 

1) Nama  : 

2) Umur  : 

3) Pendidikan : 

4) Pekerjaan : 

5) Alamat  : 

C. Pertanyaan  

KOMPETENSI TEKNIS 

1. Apakah petugas puskesmas (baik dokter maupun petugas pelayanan 

lainnya)  dalam memberikan pelayanan terlihat ramah?  

2. Apakah petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan terlihat 

mempunyai kemampuan yang mumpuni?  

3. Menurut Anda, apakah petugas berpenampilan rapi dan bersih? 

4. Menurut Anda, bagaimana ketrampilan petugas puskesmas? 

AKSES TERHADAP PELAYANAN 

1. Dalam proses komunikasi dengan Anda, bahasa apa yang digunakan 

petugas? 

 

LAMPIRAN 11 :Pedoman Wawancara 
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2. Bagaimana bahasa yang digunakan petugas dalam berkomunikasi dengan 

pasien? Apakah Anda memahaminya? 

3. Apakah lokasi puskesmas dapat terjangkau dan mudah mendapatkan 

transportasi menuju puskesmas? 

EFEKTIVITAS 

1. Menurut Anda, apakah jumlah petugas loket yang ada sudah cukup untuk 

melayani pasien yang akan melakukan pendaftaran? 

2. Menurut Anda, apakah jumlah tenaga kesehatan yang ada pada ruang 

pemeriksaan sudah cukup untuk melayani jumlah pasien yang datang? 

3. Apakah prosedur pelayanan yang Anda terima sesuai dengan standar 

prosedur yang telah diterapkan di Puskesmas Halmahera? 

4. Pada tahapan pemeriksaan, apakah Anda mendapatkan pemeriksaan yang 

Anda butuhkan sesuai dengan keluhan penyakit yang Anda alami? 

HUBUNGAN ANTAR MANUSIA 

1. Bagaimana sikap petugas loket ketika menjelaskan prosedur pelayanan 

puskesmas? 

2. Apakah dokter mendengarkan keluhan Anda dengan baik dan sabar? 

3. Bagiamana respon dokter ketika mendengarkan keluhan-keluhan yang 

Anda rasakan? 

4. Bagaimana dokter menjelaskan kepada Anda mengenai penyakit yang 

sedang diderita saat ini? 

5. Bagaimana sikap petugas apotek dalam menjelaskan informasi aturan 

penggunaan obat? 
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EFISIENSI 

1. Menurut Anda, bagaimana waktu tunggu baik di loket pendaftaran 

maupun ruang tunggu pemeriksaan ? 

2. Apakah pelayanan yang diterima sudah sesuai dengan biaya yang Anda 

keluarkan? 

KELANGSUNGAN PELAYANAN 

1. Apakah petugas loket memberikan pelayanan sesuai dengan yang Anda 

butuhkan tanpa mengulang prosedur yang sama? 

2. Bagaimana kelangsungan tahap pemeriksaan pasien, apakah petugas 

kesehatan (dokter dan perawat) memberikan pelayanan yang Anda 

butuhkan tanpa ada pengulangan prosedur yang sama? 

3. Bagaimana proses pelayanan secara keseluruhan yang diberikan pihak 

puskesmas kepada pasien, apakah memenuhi kriteria yang Anda 

butuhkan? 

KEAMANAN 

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi fisik bangunan Puskesmas 

Halmahera dilihat dari aspek keamanan? 

2. Apakah lantai puskesmas terlihat licin dan memungkinkan terjadinya 

kecelakaan seperti pasien terpeleset? 

3. Menurut Anda, bagaimana kondisi kursi pada ruang tunggu, apakah 

terlihat cukup kuat dan tidak adanya kemungkinan untuk roboh ketika 

diduduki? 
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KENYAMANAN 

1. Menurut Anda, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di 

Puskesmas Halmahera? 

2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kondisi ruang tunggu puskesmas, 

cukup nyamankah Anda dengan kondisi tersebut? 

3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ruang pemeriksaan puskesmas, 

apakah sudah cukup rapi dan bersih? 

4. Menurut Anda, bagaimana kondisi di sekitar lingkungan puskesmas? 

Apakah rapi, bersih, dan memberikan kenyamanan untuk Anda? 
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PEDOMAN WAWANCARA (PIHAK PUSKESMAS) 

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN PESERTA JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN (NON 

PBI) DI PUSKESMAS HALMAHERA KOTA SEMARANG TAHUN 2015 

 

A. Lokasi Penelitian 

Puskesmas Halmahera Kota Semarang 

B. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pendidikan : 

4. Pekerjaan : 

5. Alamat  : 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Menurut Anda, seberapa pentingkah tingkat kepuasan pasien pada 

pelayanan di Puskesmas Halmahera? 

2. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan pihak puskesmas untuk 

meningkatkan kepuasan pasien, ditinjau dari: 

a. Kompetensi teknis petugas 

b. Akses terhadap pelayanan 

c. Efektivitas pelayanan 

d. Hubungan Antar Manusia 

e. Efisiensi Pelayanan 

f. Kelangsungan Pelayanan 
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g. Keamanan 

h. Kenyamanan 

3. Apakah terdapat pertemuan khusus yang membahas kepuasan pasien di 

Puskesmas Halmahera? 

4. Bagaimana prosedur puskesmas dalam melakukan survei kepuasan pasien? 

5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap hasil survei kepuasan yang 

telah dilakukan? 

6. Apakah terhadap perbedaan upaya peningkatan kepuasan pasien pada saat 

sebelum dan sesudah diberlakukannya program Jaminan Kesehatan 

Nasional di Puskesmas Halmahera?  
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LEMBAR OBSERVASI 

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN PESERTA JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN (NON 

PBI) DI PUSKESMAS HALMAHERA KOTA SEMARANG TAHUN 2015 

 

Observasi merupakan metode dalam pengumpulan data dan sebagai penguat dari 

data sebelumnya selain diperoleh melalui wawancara mendalam, fokus observasi 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Tujuan Observasi  :Mengetahui gambaran pelayanan yang dilakukan 

puskesmas dalam meningkatkan kepuasan pasien di    

Puskesmas Halmahera Kota Semarang. 

B. Observer   :Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

C. Observes   :Puskesmas Halmahera 

D. Pelaksanaan Observasi 

1. Hari/Tanggal  :  

2. Waktu   :  

3. Nama Observe r :  

NO Fokus Cheklist Keterangan 

1 Ketrampilan petugas pada 

saat melakukan pelayanan 

 

 

 

2 Penampilan petugas pada 

saat melakukan pelayanan 

 

 

 

3 Kemampuan petugas pada 

saat melakukan pelayanan 
 

 

4 Ketersediaan  prosedur 

pelayanan puskesmas 
 

 

5 Kemudahan pelaksanaan 

prosedur pelayanan 
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puskesmas 

6 Sikap petugas pada saat 

melayani pasien 
 

 

7 Ketanggapan petugas 

dalam melayani pasien 
 

 

8 Kondisi fisik bangunan 

puskesmas 
 

 

9. Ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung 

peoses pelayanan  
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LEMBAR OBSERVASI 

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN PESERTA JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN (NON 

PBI) DI PUSKESMAS HALMAHERA KOTA SEMARANG TAHUN 2015 

 

Observasi merupakan metode dalam pengumpulan data dan sebagai penguat dari 

data sebelumnya selain diperoleh melalui wawancara mendalam, fokus observasi 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

E. Tujuan Observasi  :Mengetahui gambaran pelayanan yang dilakukan 

puskesmas dalam meningkatkan kepuasan pasien di    

Puskesmas Halmahera Kota Semarang. 

F. Observer   :Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

G. Observes   :Puskesmas Halmahera 

H. Pelaksanaan Observasi 

4. Hari/Tanggal  : Senin, 13 April 2015 

5. Waktu   : 09.00 – 12.00 WIB 

6. Nama Observe r : Ulfa Royanah (Peneliti) 

NO Fokus Cheklist Keterangan 

1 Ketrampilan petugas pada 

saat melakukan pelayanan 
√ 

 

Petugas melayani pasien dengan 

baik, dan terlihat tidak kaku 

ketika melayani pasien.  

2 Penampilan petugas pada 

saat melakukan pelayanan 

√ 

 

Penampilan petugas rapi, 

menggunakan seragam sesuai 

dengan aturan yang telah 

ditetapkan, seperti kemeja/baju 

batik, sepatu, serta tanda 

pengenal pegawai puskesmas 

(nametag) 

 

LAMPIRAN 13 :Hasil Observasi 
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3 Kemampuan petugas pada 

saat melakukan pelayanan 

√ 

 

Petugas (baik petugas,  dokter, 

dan apoteker, dan pegawai 

puskesmas lainnya)  mempunyai 

kemampuan yang mumpuni di 

bidangnya. Dan menjelaskan apa 

yang dibutuhkan pasien. Namun 

hal tersebut tidak terlalu/kurang  

terlihat ketika kunjungan pasien 

dalam keadaan ramai.  

4 Ketersediaan  prosedur 

pelayanan puskesmas √ 

 

Terdapat x-banner mengenai 

informasi alur pelayanan pasien 

rawat jalan yang dapat 

memudahkan pasien. 

5 Kemudahan pelaksanaan 

prosedur pelayanan 

puskesmas √ 

 

Untuk BP umum, BP anak, dan 

KIA cukup mudah, akan tetapi 

untuk BP gigi terkadang terdapat 

pasien yang bingung karena 

lokasinya yang berbeda, yakni 

berada di lantai 2. 

6 Sikap petugas pada saat 

melayani pasien 

√ 

 

Sikap petugas terlihat ramah dan 

baik ketika berhadapan dengan 

pasien. Namun ketika kondisi 

pasien ramai, petugas tidak 

terlalu memperhatikan hal 

tersebut. 

7 Ketanggapan petugas 

dalam melayani pasien 

√ 

 

Petugas tanggap dalam melayani 

pasien. Ketika kondisi pasien 

ramai, petugas yang sifatnya 

struktural (non-fungsional) akan 

membantu. Seperti ketika di 
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loket pendaftaran pasien. 

8 Kondisi fisik bangunan 

puskesmas 

√ 

 

Kondisi fisik bangunan 

puskesmas terlihat masih baru. 

9. Ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung 

peoses pelayanan  

√ 

 

Ketersediaan sarana prasarana 

pendukung proses pelayanan 

seperti mesin nomor antrian, 

kursi, soundsystem, kamar 

mandi,  dan kursi tunggu tersedia 

dengan lengkap, namun untuk 

kondisinya sendiri seperti kursi 

pada ruang tunggu apotek yang 

kurang serta suara soundsystem 

yang terkadang terdengar tidak 

jernih/samar-samar. 
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LAMPIRAN 14: Denah Puskesmas Halmahera 
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LAMPIRAN 15: Struktur Organisasi Puskesmas 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Lokasi Penelitian (Puskesmas Halmahera) 

 

 

 

Wawancara (Indepth Interview) dengan Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 16: Dokumentasi 
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Wawancara (Indepth Interview) dengan Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Puskesmas Halmahera Kota Semarang 

 



126 
 

 
 

 

Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan di Puskesmas Halmahera 

 




