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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi masyarakat dalam kualitas 

pelayanan Puskesmas serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode deskriptif yaitu teknik yang digunakan yaitu pengumpulan 

data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan 

dokumentasi.Hasil penelitian yang diperoleh Puskesmas Mendik Kecamatan 

Long Kali Kabupaten Paser dalam pelayanan Puskesmas yang belum seluruhnya 

maksimal dilihat dari 5 fokus yang digunakan dalam Persepsi Masyarakat 

Terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas di Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser. Kesederhanaan dalam pelayanan Puskesmas dapat dilihat dari 

Kepuasan Masyarakat yang berobat di Puskesmas merasa cukup puas karena 

tidak terbelit-belit dalam pelayanannya, Keamanan pelayanan masyarakat 

merasa kurang puas dikarenakan tidak adanya petugas khusus menjaga 

keamanan sehingga masih sangat rawan tindak kejahatan, , Tanggungjawab 

pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat kurang puas 

dengan pelayanannya diperhatikan masih ada petugas yang sibuk dengan urusan 

pribadi masing-masing dan kurang memperhatikan pasien, Kelengkapan sarana 

dan prasarana Puskesmas Masyarakat cukup puas karena tersedianya sarana 

dan prasarana yang memadai, Kedisiplinan, Kesopanan dan Kelemahan 

pelayanan dapat diketahui dari tingkat kehadiran petugas pelayanan masyarakat 

merasa kurang puas dikarenakan masih banyak petugas yang datang terlambat, 

Tetapi dalam  melaksanakan pelayanan masyarakat merasa cukup puas karena 
dilayani dengan sopan santun.  
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Pendahuluan 

Paradigma baru pelayanan publik menempatkan publik sebagai pengguna 

jasa dan pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah 

memantau dan memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak 

yang dilayani. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan merupakan 

efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perunang-undangan bagi setiap warga Negara dan 

penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah atau koperasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi 

manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan 

sumberdaya alam memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi 

publik. 

Berdasarkan berbagai jenis pelayanan publik yang ada, pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu pelayanan publik yang paling 

disoroti karena dinilai masih sangat kurang pelayanan dalam meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, akan mengakibatkan tuntutan 

peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan utama 

masyarakat pada aspek pelayanan adalah tentang kesehatan yang selama ini 

menaungi kesejahteraan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang bergantung 

pada optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah merupakan 

cerminan pelayanan dari pemerintah itu sendiri, adapun pelayanan kesehatan yang 

diterima masyarakat saat ini masih kurang memadai  dan belum sesuai dengan isi 

dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi 

“Setiap orang berhak atas kesehatan”. Dalam hal ini pelayanan kesehatan yang 

ada di Indonesia selain belum memadai juga belum merata. Masih terdapat 

kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur serta pelayanan kesehatan 

dibeberapa daerah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penting yang dapat 

menjadi penghambat maupun pendukung dalam pelayanan kesehatan itu sendiri.  

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan 

sumber dayanya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna 

mencapai hasil yang optimal.  Pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya 

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan 

penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), harus dilaksanakan 

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Depkes RI, 2005). Salah 

satunya pusat kesehatan masyarakat atau di singkat puskesmas sangatlah 

dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, apalagi saat sekarang ini 

biaya pengobatan sangatlah mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Untuk itulah pemerintah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk 

mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai 
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upaya yang di lakukan diantaranya melalui puskesmas yang merupakan tingkat 

pelayanan yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat.  Jika pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan yang dikehendaki, maka pasien akan puas, jika 

yang terjadi sebaliknya maka akan menyebabkan kehilangan minat pasien untuk 

berobat dan ini akan menyebabkan pasien mempunyai image negatif terhadap 

Puskesmas tersebut, yang akan mengakibatkan menurunnya jumlah pasien 

akhirnya akan menyebabkan pengurangan keuntungan. Dalam lingkungan global 

yang semakin ketat dengan masuknya pelayanan yang inovatif di pasaran disatu 

sisi dan kondisi pasar yang jenuh untuk pelayanan-pelayanan yang monoton disisi 

lain mengelola loyalitas pasien menjadi tantangan manajerial Puskesmas. Proses 

pelayan kesehatan tersebut juga terdapat pada Puskesmas Mendik. Puskesmas 

mendik adalah pusat pelayanan kesehatan di Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser. Puskesmas Mendik adalah salah satu Puskesmas yang dikelola 

langsung oleh  pemerintah Kabupaten Paser. Puskesmas Mendik memiliki 

tanggung jawab terhadap 2.332 penduduk di Desa Mendik. Puskesmas Mendik 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin yang 

mereka bisa berikan kepada masyarakat Desa Mendik. Mengacu dari pada hakikat 

dasar dari pelayanan kesehatan Puskesmas Desa Mendik di atas, dengan 

memberikan pelayanan kesehatan yang baik maka akan berimbas pada penilaian 

dan persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan kesehatan di Desa Mendik 

secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat masih 

terdapat keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Mendik yang masih kurang memuaskan. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Persepsi 

Menurut Jalaludin Rackhmat (2011: 50) persepsi merupakan pengalaman 

tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Bimo 

Walgito (2002: 87) persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan 

yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu 

tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuantitatif  dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian ini dilakukan. 

Dengan ditetapkannya lokasi penelitian akan dapat mudah untuk mengetahui 

tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah di Kantor Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai 

Timur. 
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Pengertian Pelayanan 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa 

yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Pelayanan dalam hal ini 

sangat erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan, 

pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang baik pula 

bagi pelanggannya oleh pihak yang bersangkutan. 

Menurut Suparlan (2000) Pelayanan ialah sebuah usaha pemberian 

bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau 

juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri. Dalam 

hal ini pemberian pelayanan kesehatan tidak ada pembedaan pada setiap 

masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan sedangkan menurut Moenir 

(1992) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung dan menurut Brata (2003) mengatakan bahwa suatu 

pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari 

pihak penyedia layanan kepada yang dilayani. Selain itu Brata juga menambahkan 

bahwa suatu layanan dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang, seseorang 

dengan kelompok, ataupun kelompok dengan seseorang seperti halnya orang-

orang yang berada dalam sebuah organisasi yang memberikan layanan kepada 

orang-orang yang berada disekitarnya yang membutuhkan informasi organisasi 

tersebut.  

 

Metode Penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

Penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan 

satu saling hubungan atau komparasi, sehingga tidak memerlukan hipotesis. 

Dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang 

sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat 

komparasi maupun mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel 

lain, karena itu pola komparasi dan kerelasi juga dimasukan kedalam kelompok 

penelitian deskriptif. Dengan dasar tersebut, maka penelitian didukung oleh 

data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara, dan menerangkan kejadian 

sesuai data faktual yang berada di lapangan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kesederhanaan Pelayanan 

Kesederhanaan pelayanan yaitu prosedur pelayanan publik yang tidak 

terbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Bedasarkan  penelitian 

yang dilakukan, staf pelayanan puskesmas sudah menerapkan kemudahan bagi 
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masyarakat yang ingin mengurus keperluannya di bagian pelayanan, salah satu 

contoh kemudahan yang diberikan adalah dengan memberikan syarat-syarat yang 

dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin menyelesaikan keperluan pelayanannya, 

dan dapat dilihat di Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang menjelaskan 

mengenai alur pelayanan Puskesmas yang ada seperti jadwal pemeriksaan pasien 

dibuka pada pukul  08.00 masyarakat yang ingin berobat dapat mendaftarkan 

namanya dibagian administrasi kemudian dapat mengantri sesuai dengan 

urutannya setelah itu pasien akan dipanggil oleh bagian administrasi. Standar 

Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu  tahapan  atau prosedur yang berkaitan 

dengan suatu pelayanan di suatu instansi untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Berdasarkan 

observasi dan wawancara di Puskesmas Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten 

Paser cukup sederhana. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Nur Aupah 

selaku Staf Puskesmas Mendik mengatakan bahwa :  

“Dalam pelayanan yang ada di Puskesmas cukup sederhana karena masyarakat 

langsung datang ke Puskesmas Mendik  melakukan pendaftaran terlebih dahulu, 

dilihat dari jumlah masyarakat yang berobat hanya sedikit dan setiap harinya 

belum tentu ada sehingga terkadang masyarakat langsung berobat dan ketika 

masyarakat ingin melakukan pengobatan staf selalu memberikan kemudahan 

dalam pelayanan seperti memberikan syarat-syarat untuk menindak lanjuti apabila 

melakukan pengobatan lebih lanjut dengan memberikan surat rujukan”. 

(Wawancara di tanggal 14 November 2019 Pukul 10:00 Wita)  

Kemudian bapak Muklis selaku masyarakat desa mendik mengatakan 

bahwa :  

“Pelayanan di Puskesmas Mendik tidak terbelit-belit karena ketika saya berobat 

saya langsung menemui perawat lalu tidak lama kemudian dipersilahkan untuk ke  

rungan untuk dilakukannya pemeriksaan. Tetapi ketika saya akan menggunakan 

kartu BPJS saya ternyata tidak bisa apabila kartu BPJS belum diperpanjang maka 

kartu BPJS tidak berlaku. Sehingga saya harus membayar dengan semestinya.” 

(Wawancara di tanggal 16 November 2019 Pukul 10:30Wita)  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesederhanaan dalam pelayanan di Puskesmas Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser ini sudah cukup optimal menurut pendapat masyarakat yang 

langsung penulis wawancara, mereka mengatakan bahwa mereka  puas dengan 

pelayanan yang diberikan karena rata-rata masyarakat yang berobat langsung 

diarahkan keruangan perawat apabila yang berobat tidak ada. sehingga hal ini 

membuat masyarakat tidak harus menunggu untuk proses pengobatan yang 

terbelit-belit. Maka dalam hal ini perawat atau petugas telah melakukan tugasnya 

sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan mengarahkan pasien kebagian 

administrasi untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan apabila pasien 

atau masyarakat yang ingin berobat tidak ada maka pasien langsung diarahkan ke 

ruang pemeriksaan. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas di Desa Mendik 

Kecamatan long Kali Kabupaten Paser 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas 

Pelayanan Puskesmas di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, 

maka dapat penulis simpulkan dari beberapa fokus yang terkait dibawah ini 

sebagai berikut: 

1.   Kesederhanaan dalam pelayanan Puskesmas kepada masyarakat cukup 

baik, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang berobat tidak harus 

mengantri lama atau pengurusan administrasi yang terbelit-belit karena 

kurangnya jumlah masyarakat yang berobat. 

2.   Keamanan Pelayanan masyarakat merasa kurang puas dikarenakan pihak 

Puskesmas tidak adanya petugas di bagian keamanan lingkungan sekitar 

Puskesmas sehingga tingkat keamanan yang ada di kategorikan rendah 

dan rawan terjadi tindak kejahatan. 

3.   Tanggungjawab petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat kurang puas dengan pelayanannya 

diperhatikan masih ada petugas yang sibuk dengan urusan pribadi 

masing-masing dan kurang memperhatikan pasien. 

4.   Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas masyarakat 

merasa cukup puas dikarenakan lengkapnya fasilitas yang disediakan 

tetapi ada pula masyarakat yang merasa harus ditingkatkan kembali 

fasilitas yang ada. 

5.   Kedisiplinan, kesopanan dan kelemahan tingkat kehadiran petugas 

pelayanan masyarakat marasa kurang puas, hal tersebut dikarenakan 

masih banyak petugas yang datang terlambat dan datang tidak tepat 

waktu sehingga mengakibatkan masyarakat yang ingin berobat harus 

menunggu dengan waktu yang cukup lama. 

6.   Dalam pelayanan Puskesmas Mendik terdapat beberapa faktor 

pendukung seperti adanya bangunan gedung baru yang merupakan 

bantuan dari pemerintah dan semangat pegawai yang tinggi serta 

seringnya melakukan koordinasi atau rapat evaluasi yang dilakukan 

setiap bulannya. 

7.   Kendala dalam pelayanan Puskesmas yang berpengaruh yang dialami 

oleh pihak Puskesmas Mendik adalah sering terjadinya kurang 

komunikasi antara petugas dan pasien, tidak ada ruang untuk rapat yang 

mana berfungsi untuk melakukan evaluasi selama berkerja, alat-alat yang 

kurang lengkap mengakibatkan pelayanan terhambat, masih keterbatasan 

sumberdaya manusia serta keterbatasan dana yang sangat berpengaruh 

terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan. 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang berguna 
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dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan didalam Persepsi Masyarakat 

Terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas di Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser. Peneliti merekomendasikan 7 hal yang dapat digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

1.   Perlunya ketegasan dari Kepala Puskesmas Mendik untuk meningkatkan 

kedisiplinan petugas, tanggungjawab petugas dalam memberikan  pelayanan, 

kemampuan petugas, kenyamanan pelayanan dan keamanan pelayanan 

berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 

2.   Sebaiknya Puskesmas Mendik melakukan pengrekrutan satpam atau petugas 

keamanan untuk menjaga ketertiban maupun keamanan sekitar Puskesmas 

Mendik sehingga masyarakat meresa nyaman. 

3.   Segera mengusulkan kepada Dinas Kesehatan terkait dengan melengkapi alat-

alat medis dan obat-obatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

yang baik. 

4.   Sebaiknya Puskesmas Mendik membuat sebuah kotak saran untuk 

menampung segala saran, keluhan, kritik, dan masukan dari pengunjung 

Puskesmas Mendik, seperti kotak saran, kartu komentar dan lain-lain. 

5.   Segera mengangkat beberapa tenaga medis yang sesuai dengan bidangnya 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya diambil keputusan 

oleh Kepala Puskesmas Mendik sesuai dengan situasi dan kondisi Puskesmas. 

6.   Sebaiknya Puskesmas lebih memperhatikan kembali fasilitas-fasilitas yang 

harus di perbaiki ataupun diperbaharui sehingga masyarakat merasa nyaman 

ketika melakukan berobat. 

7.   Sebaiknya diadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan staf 

Puskesmas, terlebih untuk menambah kesigapan staf Puskemas dalam 

menghadapi wabah , penyakit menular, dan Kejadian Luar Biasa (KLB). 
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