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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perbandingan Kualitas 

Pelayanan Publik Dan Fasilitas Kesehatan Puskesmas antara Kecamatan Long 

Hubung dengan Kecamatan Laham Di Kabupaten Mahakam Ulu serta 

mengidentifikasi Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Perbandingan 

Kualitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Di Kecamatan Long 

Hubung dan Di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini 

dilaksanakan di Puskesmas Long Hubung dan Puskesmas Laham Kabupaten 

Mahakam Ulu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, 

penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian 

dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Puskemas Long Hubung, 

Kepala Puskesmas Laham, Kepala Tata Usaha Puskesmas Long Hubung, Kepala 

Tata Usaha Kepala Puskesmas Laham, masyarakat pengguna layanan puskesmas 

Long Hubung dan Laham. Dari hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan yang dimiliki kedua Puskesmas berbeda, yang dimana manajemen pada 

Puskesmas Kecamatan Long Hubung sangat kurang, tidak adanya kerjasama yang 

baik antar pimpinan puskesmas dan pegawai lainnya, dan tidak adanya 

keterbukaan pimpinan terhadap pegawai lainnya.Sedangkan di puskesmas 

kecamatan laham dapat penulis simpulkan bahwa manajemen di Puskemas Laham 

cukup baik karena kerjasama yang baik antar pimpinan puskesmas dan pegawai 

lainnya sangat baik, dan ada keterbukaan antar ketua dan pegawai. Meskipun 

adanya kedekatan antar pimpinan puskesmas dan pegawai-pegawai lainnya, tetapi 

tetap ada rasa hormat pegawai terhadap  kepala puskesmasnya. 
 

Kata Kunci: perbandingan, kualitas pelayanan publik, fasilitas kesehatan 

Puskesmas. 

 

Pendahuluan  

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dalam banyak 

aspek kehidupan, termasuk era pelayan publik. Sebagai negara yang sedang 
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berkembang, tentu saja Indonesia mengalami beberapa perubahan dan kemajuan 

untuk memperbaiki diri menuju masyarakat adil dan sejahtera, dalam mencapai hal 

tersebut Indonesia menerapkan sistem demokrasi, dimana demokrasi yang menurut 

asal kata berarti rakyat berkuasa. 

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.  

Apabila melihat kenyataan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu pada 

khususnya di Puskesmas Kampung Long Hubung dan Laham seharusnya memiliki 

Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Puskesmas yang baik karena 

puskesmas tersebut berada di tempat yang terpencil.  

Ketidakpuasan Pelayanan dapat berasal dari Kualitas Pelayanan Publik dan semua 

Fasilitas-Fasilitas Kesehatan Puskesmas yang ada seperti kebersihan ruangan 

tunggu, kebersihan ruang perawatan, dan kelalaian petugas dalam menangani 

pasien. lambatnya petugas dalam menangani keluhan pasien, hal ini dikarenakan 

daya tampung dari Puskesmas ini sangat minim. di Kabupaten Mahakam Ulu 

kekurangan sumber daya manusia dalam menangani pasien, sehingga hal ini 

berdampak pada daya tanggap yang kurang maksimal dari pemberi layanan kepada 

pasien yang datang Puskesmas dapat mengukur Kualitas Pelayanan dari para 

pasien melalui umpan balik terhadap apa yang diterima atau bagaimana pelayanan 

yang didapatkan pasien dari Puskesmas tersebut sehingga dapat menjadi masukan 

untuk peningkatan Kualitas Pelayanan. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Pelayanan publik 

 Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

adalah : 

a. kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan admonistratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

b. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara 

Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler (Tjiptono, 1996:147) mengtakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang dia rasakan dibanding dengan harapannya. Setiap pelanggan atau 

penerima layanan tentu menghendaki kepuasan dalam menerima suatu layanan. 
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Menurut Ratminto dan Atik (2005:147) ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima 

layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima layanan 

memproleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan harapkan. Dengan 

demikian kebutuhan para penerima layanan harus dipenuhi oleh pihak 

penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut memproleh 

kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman tentang konsepsi kualitas 

pelayanan. 

Menurut Wyckof (Tjiptono, 1996:59) Kualitas pelayanan diartika 

sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 
            Menurut azwar (1996:20) mendefinisikan kualitas pelayanan kesehatan 

adalah yang menunjukan kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan 

rasa puas pada diri setian pasien. 

 

Fasilitas 

 Menurut (Tjiptono,1997) Fasilitas merupakan segala sesuatu yang 

memudahkan konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. 

Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat 

ditawarkan kepada konsumen. 
Menurut Kotler (2005) mendefinisikan fasilitas yaitu segala sesuatu yang 

bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung 

kenyamanan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2006) desain dan tata letak fasilitas jasa erat kaitannya 

dengan pembentukan presepsi pelanggan. Sejumlah tipe jasa, presepsi yang 

terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap 

kualitas jasa tersebut di mata pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2006) dengan fasilitas yang baik maka dapat 

membentuk presepsi di mata pelanggan. Di sejumlah tipe jasa, presepsi yang 

terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap  

kualitas jasa dimata pelanggan. Selain itu perusahaan yang memberikan 

suasana menyenangkan dengan desain fasilitas yang menarik akan 

mempengaruhi konsumen dalam minat mereferensikan. 
 

Kesehatan 
 Menurut Nasrul Effendi (1998:5) kesehatan manusia bergerak maju atau   

mundur dalam kontinuitas tertentu, dimana jarak ini menentukan apakah seseorang 

dikatakan sehat atau sakit. 

 Menurut Hendric. L (1974) mengatakan bahwa ada 4 (empat) faktor utama 

yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, prilaku, pelayanan 

kesehatan dan keturunan. 
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Menurut Munijaya (2004:51) Dengan kata lain kesehatan masyarakat 

adalah upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan. Sesuai 

dengan penjelasan diatas kesehatan merupakan hak manusia yang perlu terus 

dipenjuangkan terutama penduduk miskin kerena sudah meruakan komitmen 

global pemerintah. 

Menurut Notoatmodjo (2003:89) secara umum pelayanan kesehatan 

masyarakat adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan yang tujuan 

utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan 

kesehatan) dengan sasaran masyarakat meskipun demikian, tidak berarti bahwa 

pelayanan kesehatan masyarakat melakukan pelayanan kuratif (pengobatan dan 

rehabilitasi). Oleh ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut 

kepentingan rakyat banyak. Maka, peran pemerintah dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat punya porsi yang besar. Namun demikian, karena 

keterbatasan sumber daya pemerintah, maka potensi masyarakat perlu digali 

atau diikut sertakan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. 
 

Puskesmas 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 
Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus memberikan 

pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui 

upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). 

Berdasarkan  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 

tentang Kebijakan dasar Puskesmas, Puskesmas adalah unit pelaksanaan Teknis 

Dinas (UPDT) Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

menyelanggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara 

nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi 

apabila di suatu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung 

jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan keutuhan 

konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut 

secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 
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Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian 

yang bermaksud mengadakan penggambaran, pemeriksaan, dan pengukuran 

terhadap gejala tertentu dan bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap 

fenomena sosial. Dengan sumber data : Data Primer dan Data Skunder. 

Dengan dasar ini penulis menentukan sebagai informan adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai key informant kepala puskesmas Long Hubung Dan Puskesmas 

Laham. 

2. Sebagai informant staf Puskesmas dan masyarakat pengguna jasa 

pelayanan kesehatan. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa teknik : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  
 Suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik, tanpa kegagalan, sesuai rancangan dan 

proses yang dibuat. 

       Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wenefrida Buwaq selaku Kepala Puskesmas 

Kecamatan Long Hubung : 

     “Mengenai keandalan setiap pegawai kami itu saya rasa sudah cukup tepat   

karena sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, karena itu juga sudah 

ada sk nya masing-masing dan juga para tenaga medis telah memberikan 

pelayanan yang sesuai secara akurat dan terpercaya” 

Dan Yang dikatakan Ibu Katarina Kerawing selaku Kepala Puskesmas Kecamatan 

Laham : 

 “iya sesuai karena masing-masing pegawai sudah mendapatkan 

pelatihannya, kinerjanya sudah sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, 

dan juga bertanggung jawab” 

 Berdasarkan dari informasi baik key informan maupun informan dan hasil 

penelitian/wawancara secara langsung oleh peneliti, bahwa Kualitas Pelayanan 

Publik mengenai Keandalan Atau Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang 

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya, Puskesmas Long Hubung di rasa cukup 

baik, hanya saja ada beberapa masyarkat yang kurang puas terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh Puskesmas Long Hubung. Sedangkan Puskesmas Laham 

sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan tepat terhadap pasien, 

Secara umum keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai 

alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan tidak akan dapat 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan 

prasarana tidak tersedia. 

Seperti yang dikatakan yang oleh Ibu Wenefrida Buwaq selaku Kepala Puskesmas 

Long Hubung : 



Perbandingan Kualitas Pelayanan dan  Fasilitas Kesehatan  (Buring) 

 

89 

      “Mengenai fasilitas kami sudah sedikit lengkap dan sesuai dengan 

harapan masyarakat, hanya saja ada beberapa yang fasilitas yang sekarang 

dalam keadaan rusak ringan, contohnya ambulance, ambulance kami sedang 

dalam perbaikan karena mengalami kerusakan ringan” 

Dan yang dikatakan Ibu Katarina Kerawing selaku Kepala Puskesmas Kecamatan 

Laham : 

 “Untuk fasilitas misalnya pralatan medis sudah sesuai standar pelayanan 

jadi seperti yang dibutuhkan masyarakat kita sudah mempunyainya semua, 

hanya obat-obat yang kadang kurang, terkadang dikabupatennya kurang 

maka itu juga akan berdampak pada puskesmas lainnya.” 

 Hasil wawancara ini menunjukan bahwa berdasarkan dari informasi baik key 

informan maupun informan dan hasil observasi secara langsung oleh peneliti, 

bahwa mengenai Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kususnya Dikecamatan Long 

Hubung Tentang Kelengkapan Atau Sarana Dan Prasarana Puskesmas Long 

Hubung Fasilitas yang dimiliki sama halnya dengan yang dimiliki Puskesmas 

Laham, hanya saja cara merawat Fasilitas yang ada Puskesmas Long Hubung 

masih kurang dan juga memiliki gedung yang lebih besar dan ruang rawat inap 

yang banyak di banding kan dengan puskesmas laham, tetapi hanya saja ruangan 

yang terlalu sempit dan juga tatanan ruangan yang kurang rapi dan juga penataan 

ruangan belum sesuai standar dan dilihat sepertinya sempit, dan penempatan ruang 

UGD berada dibelakang yang seharusnya berada didepan, hal ini yang membuat 

kurang nyamannya pasien yang datang ke Puskesmas tersebut terlebih lagi seperti 

alat medis yang kurang terawat. Berbeda hal nya dengan Puskesmas yang berada 

di Kecamatan Laham meskipun keadaan gedung kurang besar dari pada gedung di 

Puskesmas Long Hubung namun tatanan lebih baik di badingkan Puskesmas Long 

Hubung, tatanan ruang yang rapi dan bersih seperti ruang rawat inap, dan ruang 

tunggu yang bersih di tambah lagi dengan keramahan pegawai-pegawai puskesmas 

membuat rasa nyaman pada pasien. 

 Dalam Kualitas Pelayanan Publik Dan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Antara 

Kecamatan Long Hubung Dengan Kecamatan Laham Ada Beberapa Yang 

Menjadi Kelemahan Dari Puskesmas. 

 

Seperti yang dikatakan Ibu Wenefrida Buwaq selaku Kepala Puskesmas 

Kecamatan Long Hubung : 

      “Kelemahan yang ada,tingkat pendidikan dan sosial budaya serta 

kendala faktor alam sangat berpengaruh terhadap pelayanan 

kesehatan.keadaan jalan yang kurang baik merupakan salah satu masalah 

dalam memberikan pelayanan kesehatan dilapangan. Termasuk tidak adanya 

mobil pusling untuk rujukan pasien karena mobil sedang dalam keadaan 

rusak” 

Dan yang dikatakan Ibu Katarina Kerawing selaku Kepala Puskesmas Kecamatan 

Laham : 
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      “Salah satu kelemahan dari puskesmas kami adalah kurangnya tenaga 

kesehatan dokter dan perawat lainnya, dan juga kurangnya fasilitas seperti 

ruang rawat inap, dan ruang tunggu yang masih sedikit” 

  Hasil wawancara ini mengatakan bahwa kekurangan dari Puskesmas Long 

Hubung adalah  disiplin yang masih kurang karena mayoritas tempat tinggal 

pegawai jauh dari Puskesmas, komunikasi dan interaksi pegawai dan Kepala 

Puskesmas kurang terlebih lagi bangunan Puskesmas yang berada di ujung 

kampung sehingga akses menuju Puskesmas sulit, pralatan medis yang kurang 

terawat juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan. Sedangkan 

Puskesmas Kecamatan Laham mereka selalu menjaga pelayanan yang optimal 

dengan cara memberikan kepuasan kepada pasien, meningkatkan kerja sama, 

meningkatkan komunikasi dan interaksi antar Kepala Puskesmas dan sesama 

pegawai dan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga membuat 

kenyaman bagi para pasien. Yang menjadi Kelemahan dari Puskesmas Laham 

adalah kurangnya tenaga Dokter namun sejauh ini mereka mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

 Dalam Kualitas Pelayanan Publik Dan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Antara 

Kecamatan Long Hubung Dengan Kecamatan Laham Ada Beberapa Yang 

Menjadi Kelebihan Dari Puskesmas. 

  Seperti yang dikatakan Ibu Wenefrida Buwaq selaku Kepala Puskesmas 

Kecamatan Long Hubung : 

    “Kecepatan dokter dalam melayani pasien, dan di puskesmas kami sudah 

memiliki dokter gigi, melayani dengan ramah, tanpa membedakan suku, 

agama dan ras” 

Dan yang dikatakan Ibu Katarina Kerawing selaku Kepala Puskesmas Kecamatan 

Laham : 

 “Kelebihan atau keunggulan kami cepat dalam melayani pasien 

yang datang apalagi itu bersifat emergensi dan keunggulan dari puskesmas 

kami miliki yaitu pelayanan terhadap lansia, yang mana kami akan 

menjemput, mengobati dan setelah selesai kami akan mengantar kembali 

kerumah. selain itu kekompakan kami juga sangat baik antara atasan dan 

bawahan tetapi tetap ada rasa hormat terhadap atasan atau yang sedikit 

lebih tinggi jabatannya” 

           Hasil wawancara ini mengatakan bahwa Kelebihan dari Puskesmas Long 

Hubung mempunyai Dokter Gigi sedangkan Puskesmas Laham hanya mempunyai 

Perawat Gigi, namun walaupun demikian Puskesmas Laham mempunyai produk 

unggul yaitu pelayanan bagi lansia yang sedikit berbeda dari pada Puskesmas Long 

Hubung.  
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Kesimpulan dan Rekomendasi 
Setelah menjabarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan  yang dapat penulis cantumkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kualitas Pelayanan Publik  

Upaya pemenuhan kebutuhan dengan keinginan konsumen serta 

ketepatan pelayanan agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan 

pelanggan. 

a. Keandalan 

Dalam menentukan bagaimana Kualitas Pelayanan Publik Di 

Puskesmas Long  Hubung Kecamatan Long Hubung dapat di lihat dari 

Keandalan atau kemampuan untuk melaksanakan  jasa yang di janjikan 

dengan tepat dan terpercaya masih kurang maksimal atau dalam artian 

kinerja para pegawai masih terkesan buruk.manajemen padaPuskesmas 

Kecamatan Long Hubung sangat kurang, tidak adanya kerjasama yang 

baik antar pimpinan Puskesmas dan pegawai lainnya, tidak adanya 

keterbukaan Pimpinan terhadap pegawai lainnya dan juga kurangnya 

disiplin kerja pegawai. Sedangkan di Puskesmas Kecamatan Laham 

dapat penulis simpulkan bahwa manajemen di Puskemas Laham cukup 

baik karena kerjasama Yang baik antar Pimpinan Puskesmas dan 

Pegawai lainnya sangat baik, dan ada keterbukaan antar Pimpinan dan 

Pegawai. Meskipun adanya kedekatan antar Pimpinan Puskesmas dan 

Pegawai-Pegawai  lain nya, tetapi tetap ada rasa hormat Pegawai 

terhadap Pimpinan Puskesmasnya. 

b. Keresponsifan 

Dalam menentukan Kualitas Pelayanan juga di lihat dari 

Keresponsifan atau kemampuan untuk membantu  pasien dan memberi 

jasa dengan cepat. Dari observasi yang penulis lihat Puskesmas Long 

Hubung dalam memberikan pelayanan yang cepat masih sangat 

kurang, ada beberapa pegawai yang kurang adanya respon terhadap 

pasien atau lambatnya dalam menangani pasien, contohnya ketika 

pasien mengambil rujukan untuk penanganan lebih lanjut, tetapi respon 

pegawai sangat lambat ini membuat banyak pasien yang  kecewa 

terhadap pelayanan yang di berikan Puskesmas Long Hubung ketika 

mengambil rujukan karena pegawai yang sangat lambat dalam 

mengambil penanganan.Sedangkan observasi yang dilakukan penulis 

di Puskesmas Laham Kecamatan Laham, kinerja yang dimiliki para 

pegawai di Puskesmas Laham cukup bagus juga dalam  melayani 

pasien cepat dan tepat dan juga responnya juga cukup bagus. 

c. Empaty 

Puskesmas Long Hubung dalam memberikan pelayanan penulis rasa 

hanya ada beberapa pegawai yang kurang ada rasa empaty terhadap 

pasien, sedangkan Puskesmas Laham penulis rasa sudah memberikan 

pelayanan yang baik terhadap pasien dengan cepat. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 1,  2018: 84-94 

 

 

92 

 

2. Fasilitas Kesehatan Puskesmas 

Merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam usaha 

yang bergerak di bidang jasa. 

a . Kelengkapan 

Dalam memberikan pelayanan yang maksimal juga Puskesmas 

harus memperhatikan semua Fasilitas yang tersedia seperti Kelengkapan 

atau Sarana Dan Prasarana, seperti prasarana kerja, pralatan kerja dan 

pendukung lainnya.Mengenai Fasilitas Kesehatan Puskesmas yang dimiliki 

Puskesmas Long Hubung,seperti gedung cukup besar dari pada gedung di 

Puskesmas Kecamatan laham, namun tatanan ruang yang kurang,  penataan 

ruangan belum sesuai standar dan dilihat sepertinya sempit, dan 

penempatan ruang UGD berada dibelakang yang seharusnya berada 

didepan.Sedangkan di Puskesmas Laham, keadaan gedung bagus, namun 

lebih kecil dari gedung yang dimiliki Puskesmas Long Hubung. Namun 

tatanan didalam gedung jauh lebih baikdari gedung Puskesmas Long 

Hubung, didalam gedung benar-benar tersusun rapi seperti ruangan rawat 

inap, ruang UGD, ruangobat-obatan, disamping itu ruangan khusus 

pegawai juga tertata rapi dan kreatif. Cara kerja pegawai yang cepat dan 

tepat membuat rasa nyaman pada pasien yang datang.  

Meskipun di Puskesmas Long Hubung memiliki dokter dan pegawai yang 

lebih dari pada di Puskesmas Laham namun pelayanan di Pukesmas 

Laham jauh lebih baik dibandingkan dengan Puskesmas Long Hubung. 

b . Kenyamanan 

Puskesmas Long Hubung Kurang dalam memberikan Kenyaman 

terhadap pasien, dimana ruang tunggu yang kurang rapi dan bersih 

membuat ketidaknyaman pasien yang menunggu, dan juga ruang rawat 

inap yang sempit membuat kurang adanya rasa nyaman terhadap pasien. 

Sedangkan Puskesmas Laham dalam memberikan rasa nyaman terhadap 

pasien Puskesmas Laham telah memberikan yang terbaik, dapat di lihat 

ruang tunggu yang rapi dan bersih dan juga tersedia Televisi yang tidak 

akan membuat rasa bosan pasien saat menunggu. 

3. Kelebihan Puskesmas 

Kelebihan yang pada Puskesmas Long Hubung beberapa pegawai 

memiliki sifat ramah dan peduli terhadap pasien dan juga puskesmas Long 

Hubung memiliki Dokter Gigi, sedangkanPuskesmas Laham mempunyai 

respon yang tinggi dan cepat dalam memberikan pelayanan mempunyai 

produk unggul kusus dalam pelayanan bagi lansia. 

4. Kelemahan Puskesmas 

 Kelemahan yang menghambat Kualitas Pelayanan Publik dan 

Fasilitas Kesehatan Puskesmas yang dimiliki masing-masing kedua 

puskesmas, yaitu Puskesmas Long Hubung dalam pelayanan masing 

kurang, disiplin pegawai yang kurang dapat menghambat pelayanan di 
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puskesmas. Sedang Puskesmas Laham yang menjadi penghambat dalam 

pelayanan adalah kurangnya tenaga dokter yang membuat dalam pelayanan 

menjadi lambat. 

Saran-saran yang  ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk itu sudah selayaknya Kepala Puskesmas Long Hubung 

Kecamatan Long Hubung mengambil langkah-langkah yang tepat 

untuk mengubah cara kerja pegawai misalnya tata tertib puskesmas 

agar terus berkembang dan kegiatan tersebut tidak terulang lagi. 

2. Berdasarkan penelitian di Puskesmas Laham Kecamatan Laham 

hendaknya kondisi ini terus dipertahankan oleh para pegawai untuk 

mencapai Kualitas Pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. 

Salah satu kegiatan dalam mempertahankan semangat para pegawai 

adalah dengan mengadakan kegiatan informal secara rutin seperti 

berlibur bersama keluarga, olahraga bersama dan lain-lain. 

3. Fasilitas di Puskesmas Long Hubung. Fasilitas ada juga yang kurang, 

dan Fasilitas yang ada perlu adanya melakukan perawatan pada 

peralatan medis secara rutin agar bisa digunakan dalam jangkawaktu 

yang cukup lama, dan untuk mempertegas bawahan kepala harus lebih 

tegas lagi dalam memberikan tugas, agar fasilitas yang ada bisa di 

rawat dengan baik. 

4. Fasilitas-fasilitas yang ada pada Puskesmas Laham Kecamatan Laham 

hendaknya di selalu dirawat dan tetap dijaga. 

5. Bagi Puskesmas Kecamatan Long Hubung, Kepala Puskesmas harus 

lebih aktif lagi melihat kinerja yang di miliki pegawai-pegawainya dan 

harus lebih tegas terhadap pegawainya, dan lebih baiknya harus ada 

kekompakan terhadap kepala dan bawahannya. 

6. Bagi Puskesmas Kecamatan Laham tetap pertahankan kekompakannya, 

agar dalam melayani masyarakat tetap cepat dan tanggap, pertahankan 

yang sudah ada, dan lebih baik jika lebih di tingkatkan lagi 

kekompakkan baik dalam lingkup puskesmas maupun diluarlingkup 

puskesmas. 
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