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Abstrak 
 

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan 
di Desa Langap menurut persepsi masyarakat dalam tugas dan fungsinya 
dibidang kesehatan. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif, 
tempat di Rumah Sakit Bergerak Desa Langap di Kecamatan Malinau Selatan 
Kabupaten Malinau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Responden dalam penelitian 
ini berjumlah 80 (delapan puluh) orang yang diklasifikasikan berdasarkan 
gander, pekerjaan, dan jenjang pendidikan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan Rumah Sakit 
Bergerak Desa Langap memiliki nilai  indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,56, 
yaitu sangat baik. Dengan menggunakan 6 (enam) fokus penelitian yaitu, 
kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan, hubungan antar manusia, 
kelangsungan pelayanan, keamanan dan kenyamanan. Rumah Sakit Bergerak 
Desa Langap memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Pemerintah Daerah 
dan masyarakat sekitar. Karena memiliki peran dalam mensejahterakan 
kesehatan masyarakat, memberikan pertolongan serta pelayanan yang baik 
kepada masyarakat yang membutuhkan. 

 
Kata Kunci : kualitas, rumah sakit bergerak Desa Langap, Kabupaten 
Malinau. 

 
Pendahuluan  

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral pembangunan nasional 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk 
hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang maksimal. Pembangunan kesehatan yang telah diselenggarakan selama ini, 
telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan secara bermakna, meskipun belum 
dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk di Indonesia, khususnya 
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masyarakat yang bermukim di lokasi-lokasi terpencil, termasuk di daerah pesisir 
dan di pulau-pulau kecil. 

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis 
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu 
rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan 
spesialistik di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah pemekaran 
yang belum memiliki fasilitas kesehatan spesialistik perlu di lakukan kerjasama 
lintas program maupun lintas sektor serta pemerintah daerah setempat. Rumah 
Sakit Bergerak yang ada di Desa Langap Kabupaten Malinau adalah rumah sakit 
negeri kelas D. Rumah sakit ini bersifat transisi dengan kemampuan hanya 
memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi.  
 
Kerangka Dasar Teori 
A. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik/umum merupakan salah satu fungsi utama dari 
pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan 
atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari 
istilah service dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, 
yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu 
pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud 
fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” (Tjiptono,2004:6).  

Sutopo dan Sugiyanti mengemukakan bahwa pelayanan mempunyai 
pengertian sebagai “membantu menyiapkan (atau mengurus) apa yang diperlukan 
seseorang”.(Sutopo dan Sugiyanti, 1998:25).   Sebagai suatu produk, pelayanan 
(service) mempunyai sifat yang khas, yang menyebabkan berbeda dengan produk 
yang lain. 
1. Pengertian Pelayanan  

Dalam Agus Dwiyanto (2005:152) tujuan utama pelayanan publik adalah 
memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang di 
inginkan dan memuaskan. Karena itu, penyediaan layanan harus mampu 
mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberi 
pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut.  

Sedangkan menurut Sinambela (2006:6) pelayanan publik adalah 
memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. 
Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya negara dalam hal ini 
pemerintah (birokrasi) harusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 
kebutuhan dalam hal ini bukan kebutuhan yang sesunggunya diharapkan oleh 
masyarakat dan salah satunya adalah kebutuhan akan sehat.  
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2. Pengertian Kualitas  

Goesth dan Davis yang dikutip Tjiptono, mengemukakan bahwa kualitas 
diartikan “sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan.”(Tjiptono, 2004:51). Kemudian Triguno juga mengungkapkan hal yang 
senada tentang kualitas, yang dimaksud dengan kualitas adalah, “Suatu standar 
yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi 
mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil 
kerja atau produk yang berupa barang dan jasa.” (Triguno, 1997:76). Pengertian 
kualitas tersebut menunjukan bahwa kualitas itu berkaitan erat dengan pencapaian 
standar yang diharapkan. 

Dari beberapa pakar yang mendifinisikan tentang pengertian kualitas, maka 
penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa kualitas memang tidak terlepas dari 
manajemen kualitas yang mempelajari setiap area dari manajemen operasi dari 
perencanaan lini produk dan fasilitas, sampai penjadwalan dan memonitor hasil. 
selain itu, kualitas memerlukan suatu proses perbaikan secara terus menerus 
(continous improvement process) yang dapat diukur, baik secara individual, 
organisasi, korporasi, dan tujuan kinerja nasional. 
3. Standar Mutu / Kualitas Pelayanan  

Setelah melakukan evaluasi dari definisi kualitas beberapa pakar, kemudian 
Tjiptono menarik 7 (tujuh) definisi yang sering dikemukakan terhadap konsep 
kualitas, definisi-definisi kualitas menurut Tjiptono tersebut, adalah sebagai 
berikut:  
a) Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan;  
b) Kecocokan untuk pemakaian;  
c) Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan:  
d) Bebas dari kerusakan atau cacat;  
e) Pemenuhuan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat;  
f) Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal; dan  
g) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. (Tjiptono,1997:2).  

Dari pengertian tersebut tampak bahwa, disamping kualitas itu menunjuk 
pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu, kualitas juga 
mempunyai pengertian sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan secara terus menerus dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan 
sehingga dapat memuaskan pelanggan.  
4. Pengertian Kesehatan 

Badan kesehatan dunia (WHO), yang dikutip hutapea (1994:8) memberikan 
definisi yang baik untuk sehat yakni keadaan sejahtera secara fisik, mental dan 
sosial bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. 

Teori kesehatan yang juga mempunyai dasar pemikiran yang sama dengan 
pendapat di atas, diuraikan oleh Muninjaya (2004:45) sehat adalah suatu keadaan 
yang optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbatas pada 
keadaan bebas dari penyakit atau kelemahansaja. Tujuan seht yang ingin dicapai  
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oleh sistem kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan umum sistem kesehatan adalah untuk  
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, atau mencapai suatu keadaan sehat 
bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat. 

Dengan demikian maka kesehatan adalah hak masyarakat yang perlu 
diperjuangkan, karena sudah merupakan komitmen global pemerintah menurut 
Muninjaya (2004:51). 
 
B. Persepsi Masyarakat 

Menurut Desiro yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rakhmat persepsi adalah 
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 
dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah 
memberikan makna pada stimuli (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan 
persepsi sudah jelas. Sensasi adalah sebagian dari persepsi. Walaupun begitu, 
menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi 
juga ekspetasi, motivasi dan memori. 

Sedangkan menurut Nanadt Admin persepsi merupakan aktivitas 
mengindera, menginterasi dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik 
maupun obyek sosial dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik 
dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan 
akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik 
itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain. 
1. Pengertian Persepsi Masyarakat 

Bagi hampir semua orang, sangatlah mudah kiranya melakukan perbuatan 
melihat, mendengar, membau, merasakan, dan menyentuh, yakni proses-proses 
yang sudah semestinya ada. Namun informasi yang datang dari organ-organ 
indera kiranya perlu terlebih dahulu diorganisasikan dan diinterprestasikan 
sebelum dapat dimengerti dan proses ini dinamakan persepsi. 

Kata persepsi berasal dari  kata “perception” yang berarti kesadaran 
pengaturan data pancaindera ke dalam pola-pola pengalaman. Menurut Bimo 
Walgito persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses penginderaan 
yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga 
merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 
disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak begitu saja, melainkan situmulus 
tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat 

Makna persepsi seseorang adalah proses yang berhubungan dengan 
penginderaan, seperti melihat, membau, mendengar, merasakan, menaggapi, 
menyentuh, menerima dan lain-lain. Pernyataan ini menyiratkan bahwa perepsi 
itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam (interen individu) dan faktor luar 
(eksteren individu). Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi yaitu : 
a. Faktor individu, yang meliputi : (1)perhatian, baik perhatian spontan maupun 
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perhatian tidak spontan; dinamis atau statis; (2) Sifat struktural individu; 
simpati atau antipati; (3) sifat temporer individu; emosional atau stabil; (4) 
Aktivitas yang sedang berjalan pada individu. 

b. Faktor stimulus (rangsangan). Stimulus akan dapat disadari oleh individu, bila 
stimulus itu cukup kuat. Bagaimanapun besarnya perhatian dari individu, tetapi 
bila stimulus tidak cukup kuat, maka stimulus itu tidak akan dipersepsi tidak  
oleh individu yang bersangkutan, dan ini bergantung pada : (1) intensitas 
(kekuatan) stimulus; (2) ukuran stimulus; (3) perubahan stimulus; (4) ulangan 
stimulus; (5) pertentangan atau kontras dari stimulus. 
 

3. Proses Terjadinya Persepsi Masyarakat 
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa persepsi itu merupakan 

proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah proses 
diterimanya stimulus melalui alat indera atau reseptor. Stimulus diteruska ke otak 
dan proses selanjutnya adalah proses persepsi. Lebih rinci lagi mengenai proses 
terjadinya persepsi menurut Bimo Walgito adalah sebagai berikut : 

“Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau 
reseptor. Proses stimulus mengnai ata indera merupakan proses kelaman 
atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh 
syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. 
Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 
individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang 
diraba. Proses yang terhadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran yang 
disebut sebagai proses psikologis. Proses terakhir dari proses persepsi ialah 
individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, diraba, didengar, 
yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera.” 
Sedangkan pembentukan persepsi yang dijelaskan menurut Feigi yang 

dikutip oleh Irwanto yaitu : 
“Sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. 
Setelah mendapat stimuli pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang 
berinteraksi dengan “interpretation” , begitu juga berinteraksi dengan 
“closure”. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, 
maka akan berlangsung proses penyeleks pesan tentang mana pesan yang 
dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil 
seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang beruntutan dan 
bermakna, sedangkan interprestasi berlangsung ketika yang bersangkutan 
memberi tafsiran atau makna terhadapn informasi tersebut secara 
menyeluruh” 
Mencermati proses terbentuknya persepsi masyarakat dapat dikemukakan 

bahwa seseorang diawali oleh adanya rangsangan atau stimulus yang diterima 
oleh alat indera atau reseptor, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang 
diindera tersebut menajdi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan 
diinterprestasikan. 

Berdasarkan pengertian tentang beberapa persepsi masyarakat, faktor-faktor 
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yang mempengaruhi dan proses terjadinya persepsi masyarakat yang telah di 
paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya persepsi 
masyarakat adalah proses mengamati objek melalui indera kemudian 
diorganisasikan dan diinterprestasikan melaui bentuk-bentuk rangsangan suatu 
objek atau peristiwa berdasarkan latar belakang masing-masing individu sehingga 
akan muncul tanggapan atau reaksi yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan 
membeda-bedakan, mengelompokan, menyimpulkan informasi dan menafsirkan 
pesan. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat tentang persepsi masyarakat 
Desa Langap tentang kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak. 

 
Metode Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, 
karena pendekatan kuantitatif dapat menghasilkan data yang akurat setelah 
perhitungan yang tepat. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan 
dalam penelitian yang lebih ditekankan pada data yang dapat dihitung untuk 
menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh. Penelitian kuantitatif pun 
sifatnya objektif, sehingga kita bisa melihat langsung sebuah keadaan. Dan 
penelitian kualitatif untuk menjelaskan data dari peenelitian kuantitatif. 

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Metode ini bertujuan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan 
dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian 
berlangsung dan menyajikan apa adanya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 
mengungkap dan mendeskripsikan secara faktual, akurat dan sistematis mengenai 
persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit bergerak di Desa 
Langap. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Profil, Pelayanan Dan Derajat Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap 

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui 
observasi, dokementasi atau pemberkasan, wawancara yang berhubungan dengan 
penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang 
Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Program Rumah 
Sakit Bergerak di Desa Langap. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang 
kualitas pelayanan Rumah Sakit Bergerak di Desa Langap maka digunakan 
beberapa indikator untuk mengetahui variabel dan tingkat keberhasilan pelayanan 
tersebut, diantaranya :  

1. Kompetensi teknis : komponen dari keterampilan, kemauan dan penampilan 
para petugas pelayanan kesehatanUntuk mengetahui persepsi masyarakat 
tentang keterampilan dan penampilan para petugas pelayanan kesehatan 
dalam membantu pasien.  
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2. Akses terhadap pelayanan : pasien tidak terhalang oleh apapun untuk 
menerima pelayanan kesehatan, tujuannya untuk mengetahui persepsi 
masyarakat tentang kemudahan yang didapat dan diberikan oleh rumah sakit. 

3. Hubungan antar manusia : hubungan interaksi  antara petugas kesehatan 
dengan pasien untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang sikap 
keramahan yang diberikan oleh petugas pelayanan. 

4. Kelangsungan pelayanan : pelayanan yang diberikan terus berlanjut jika 
keadaan pasien masih membutuhkan pelayanan. Hal ini untuk mengetahui 
persepsi masyarakat mengenai keahlian para petugas pelayanan dalam 
memberikan pelayanan. 

5. Keamanan : untuk mengetahui persepsi masyarakat  tentang kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan, contohnya 
pasien menerima obat sesui dengan daftar nama penerima obat. 

6. Kenyamanan : berkaitan dengan kesehatan yang tidak berhubungan secara 
lagsung dengan efektifitas klinis tetapi dapat mengurangi kepuasan pasien. 
Dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyaraat tentang kebersihan 
lingkungan rumah sakit, ruang tunggu yang nyaman sehingga pasien bersedia 
kembali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berikutnya. 
 

B. Indeks Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan  Rumah Sakit 
Bergerak Langap  

1. Klasifikasi Responden 
Dalam penelitian yang dilakukan Rumah Sakit Bergerak Langap, tentang 

persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat desa langap 
dan sekitarnya, peneliti menemukan data-data yang relevan dengan penelitian 
tersebut. Banyak masyarakat yang mempersepsikan positif terhadap pelayanan 
kesehatan yang diberikan pihak Rumah Sakit Bergerak Langap. Namun beberapa 
di antaranya mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pelayanan tersebut. 
Hal tersebut dapat kita lihat dari persepsi masyarakat mulai dari dimensi 
kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan, hubungan antar manusia, 
kelangsungan pelayanan, keamanan dan kenyamaan yang diberikan pihak Rumah 
Sakit Bergerak Langap. Dari 80 angket yang telah terkumpul, penulis mendapat 
data mengenai identitas responden dan penulis mengklasifikasikan tiga bagian, 
yaitu responden berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan tamatan pendidikan 
responden. 

 
Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 

Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Desa Langap 
No Kategori Item Indeks Nilai 

1 
Kompetensi 
Teknis 

Kesiapan 3,81 A 

Penerimaan 3,61 A 

Kerapian 4 A 
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Kesigapan 3,65 A 

2 Akses Pelayanan 

Tidak membedakan suku 4 A 
Keterjangkauan 
pembiayaan 

3,2 B 

Fasilitas yang cukup 3,53 A 
Tidak membedakan 
agama 

4 A 

Lokasi terjangkau 3,73 A 

Loyalitas 2,83 A 

3 
Hubungan Antar 
Manusia 

Kepedulian petugas 3,8 B 

Etika petugas 3,7 B 

Keramahan petugas 3,43 A 

Kepekaan petugas 3,8 B 

4 
Kelangsungan 
Pelayanan 

Kerapian arsip 3,76 A 

Keakuratan diagnosa 3,77 A 
Ketepatan waktu 
pelayanan 

3,52 A 

Konsisten terhadap janji 3,3 B 

5 Keamanan 

Kelancaran administrasi 3,18 B 

Ketepatan admnistrasi 3,05 B 
Sistem administrasi yang 
baik 

3,42 A 

Pencatatan yang akurat 3,83 A 

6 Kenyamanan 

Antusias pasien 3,72 A 
Kerajinan petugas 
kebersihan 

3,95 A 

Kenyamanan ruang 3,62 A 

Fasilitas hiburan 3,82 A 
Daya tarik gedung 2,18 B 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan program Rumah Sakit Bergerak langap adalah sangat Baik. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian lapangan Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas 
Pelayanan Kesehatan Program Rumah Sakit Bergerak  Di Desa Langap  
Kecamatan Malinau Selatan  Kabupaten Malinau maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
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Dari penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Bergerak Langap 
Kecamatan Malinau Selatan tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan untk masyarakat Langap dan Sekitar, peneliti dapat mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai  berikut : 
1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan untuk 

masyarakat di Rumah Sakit Bergerak Langap adalah positif dengan 
ketegorisasi Sangat Baik. Persepsi positif dilihat dari banyaknya responden 
yang merespon teknis, akses terhadap pelayanan, hubungan antar manusia, 
kelangsungan pelayanan, keamanan dan kenyamanan. Data dapat dilihat pada 
tabel yang disajikan dibawah ini : 

2. Persepsi masyarakat terhadap kompetensi teknis secara keseluruhan mendapat 
hasil yang sangat baik. Dengan demikian  petugas kesehatan Rumah Sakit 
Bergerak Langap telah berhasil dalam memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat. 

3. Persepsi masyarakat terhadap akses pelayanan masih memiliki kekurangan 
pada keterjangkauan biaya. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa ternyata 
masyarakat masih memerlukan pengeluaran biasa ketika melakukan proses 
pengobatan yang memerlukan waktu panjang. Misalnya penyewaan tempat, 
kebutuhan makan dan minum sehari-hari, dikarenakan pasien yang 
menggunakan Jamkesda kebanyakan dari daerah-daerah luar Desa Langap. 

4. Persepsi masyarakat terhadap kepedulian, etika dan kepekaan petugas 
pelayanan rumah sakit mendapat respon yang baik, dikarenakan petugas yang 
tulus dan bersifat individual atau pribadi yang memberikan kepada 
masyarakat dengan berupaya memahami keinginan pasien masih kurang. Hal 
tersebut disebabkan oleh kurangnya memiliki pengertian dan pengetahuan 
sebagian besar petugas tentang pasien, memahami kebutuhan masyarakat 
secara spesifik serta memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi 
masyarakat.  

5. Persepsi masyarakat terhadap item konsisten terhadap janji, kelancaran 
administrasi dan ketepatan admnistrasi sudah baik, namun belum sangat baik 
dikarenakan banyak masyarakat yang menjawab tidak setuju untuk beberapa 
item pertanyaan. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih 
merasakan kesulitan untuk mengurusi segala administrasi yang ada di rumah 
sakit. Ada juga persepsi negatif datang dari masyarkat ketika sakit yang 
diderita pasien tidak sembuh-sembuh, antri lama, terhadap pelayanan yang 
diberikan. 

6. Persepsi masyarakat terhadap daya tarik gedung belum mendapat respon 
sangat baik, hal tersebut disebabkan oleh bentuk bangunan Rumah Sakit yang 
terlihat biasa saja, rumah sakit juga berada dilahan yang tidak besar sehingga 
untuk meningkatkan penampilan fisik Rumah Sakit mengalami kesulitan. 
 

Rekomendasi   
Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut : 
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Dari penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Bergerak Langap 
Kecamatan Malinau Selatan tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan untuk masyarakat Langap dan Sekitar, peneliti dapat mengambil 
beberapa saran sebagai  berikut : 
1. Peningkatan pelatihan bagi pelayanan medis dan petugas pelayanan lainya. 

Pelatihan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pelatihan 
dilakukan untuk meningkatkan teknik pelayanan terhadap pasien, kecekatan, 
petugas dalam pelayani pasien, dan meningkatkan kepedulian mereka kepada 
masyarakat khususnya masyarakat miskin yang selalu mendapat 
diskriminasi. Hal tersebut berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap 
kepedulian, etika dan kepekaan petugas pelayanan rumah sakit masih belum 
memuaskan. 

2. Koordinasi antar bagian unit pelayanan dipererat. Koordinasi antar bagian 
yang saling keterkaitan sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kesalahan 
prosedur misalnya antara bagian penerimaan pasien dengan bagian ruang 
rawat dalam hal penempatan pasien. Hal tersebut berkaitan dengan persepsi 
masyarakat terhadap item konsisten terhadap janji, kelancaran administrasi 
dan ketepatan admnistrasi yang belum memuaskan. 

3. Penyediaan fasilitas yang cukup dan berkualitas untuk aktifasi atau 
operasional pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Bergerak Langap. Fasilitas 
yang berkualitas yang sangat mempengaruhi kenyamanan pasien, misalnya 
tempat tidur yang nyaman teruntuk pasien yang sedang kontrol tidak bisa 
duduk dan berjalan, kursi roda, sarana hiburan seperti televisi yang berfungsi, 
ruang rawat dan tpilet selalu dalam keadaan bersih dan sebagainya. Serta 
mengupayakan menampilan fisik rumah sakit agar lebih menarik, adapun 
yang dapat dilakukan seperti menanam beberapa pohon disekitar lingkungan 
rumah sakit, merawat dan menata kembali tanaman hias yang sudah ada 
dihalaman serta mengecat kembali gedung rumah sakit supaya kesan rumah 
sakit yang bersih dan sehat lebih kuat. 
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