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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya 

mempercepat derajat kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan akan 

meningkat melalui pembangunan kesehatan, yang berakibat pula pada meningkatnya 

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah pusat kesehatan masyarakat 

(Puskesmas).  

 Puskesmas yang berada di Wilayah Kota Sukabumi salah satunya adalah 

Puskesmas Lembursitu yang berada di Jl. Palabuhan II Km 6 Kel. Lembursitu 

Kec.Lembursitu Kota Sukabumi, Jawa Barat. Puskesmas Lembursitu merupakan 

organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 

masyarakat, membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk 

kegiatan pokok (Depkes RI Tahun 1991). Dengan kata lain puskesmas mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan masyarakat dalam wilayah 



2 
 

 
 

kerjanya menurut kepmenkes RI No. 128/menkes/SK/II/2004 puskesmas merupakan 

unit pelayanan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Dengan 

memberikan pelayanan kesehatan yang baik maka akan berimbas pada penilaian 

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lembursitu secara keseluruhan. Kualitas 

pelayanan berhasil dibangun, apabila pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Pengakuan terhadap kualitas 

sebuah pelayanan, bukan datang dari aparatur yang memberikan pelayanan, 

melainkan datang dari pengguna jasa layanan  (pelanggan). Dalam Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum 

dalam pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtra lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan” 

 Untuk pelayanan kesehatan di Indonesia, pemerintah Indonesia 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan secara 

ekonomis. 
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 Pelayanan secara ekonomis tentunya bukan pelayanan yang diberikan dengan 

seadanya, banyak dana yang sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Puskesmas 

jangan sampai apa yang sudah diberikan, itu menjadi kontra produktif dengan apa 

yang dihasilkan. Prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas adalah 

pemenuhan kebutuhan dan tuntutan dari pengguna jasa, pelayanan kesehatan dimana 

pasien mengharapkan suatu penyelesaian dari masalah kesehatannya. Sebagai 

organisasi penyedia jasa kesehatan, Puskesmas sangat diharapkan oleh masyarakat 

untuk memberikan jaminan kesehatan yang dilayani oleh sumber daya manusia 

dengan bantuan peralatan medis, sehingga diharapkan mendapat kondisi yang sehat. 

 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan  masalah pada 

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lembursitu seperti:  

1. Mencakup bukti langsung (Tangibles) meliputi kenyamanan tempat melakukan 

pelayanan. Kebersihan tempat pelayanan merupakan hal yang terpenting dalam 

pemberian pelayanan kesehatan, namun Puskesmas lembursitu memiliki tempat 

yang kurang mendukung untuk mewujudkan pemberian pelayanan secara 

bersih dikarenakan banyaknya atap yang rusak pada bangunan mengakibatkan 

tempat pemberian pelayanan sering dijatuhi debu dan ini akan sangat 

mengganggu pada kondisi pasien. 

2. Mencakup jaminan pelayanan (Assurance ) meliputi petugas memberikan 

jaminan legalitas dalam pelayanan. Berdasarkan peraturan mentri kesehatan 

republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat 

pasal 17 menyatakan “ Tenaga kesehatan di Puskesmas harus sesuai dengan 
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standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, 

menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan 

pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam 

bekerja”. Namun pemberian pelayanan di Puskesmas Lembursitu pada poli gigi 

dilakukan oleh perawat bukan dokter gigi secara langsung. 

3. Mencakup kehandalan (Reliability) meliputi petugas pemberi pelayanan 

memiliki standar pelayanan yang jelas. Petugas di puskesmas Lembursitu tidak 

mengetahui standar pelayanan secara jelas, dikarenakan standar pelayanan yang 

sudah dibuat tidak disosialisasikan dan petugas pemberi pelayanan tidak 

memiliki keinginan untuk mengetahui standar pelayanan secara jelas (tertulis), 

mereka hanya bekerja sesuai dengan intruksi yang disampaikan oleh kepala 

Puskesmas. 

4. Empati dalam pelayanan meliputi keramahan, menghargai setiap pemohon, dan 

tidak bersikap diskriminatif. Seperti pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Lembursitu petugas secara tidak langsung memberikan peluang untuk 

menerima pelayanan tanpa harus antri. Orang yang didahulukan untuk 

mendapat pelayanan adalah mereka yang memiliki hubungan emosional yang 

baik dengan petugas puskesmas, atau dengan kata lain memiliki hubungan 

keluarga. 

 

  Berdasarkan fenomena tersebut, maka untuk mengetahui gambaran terhadap 

palayanan yang diberikan oleh Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi, peneliti 
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tertarik melakukan penelitian terkait kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi  dengan mengambil judul “Analisis kualitas 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi” 

 

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang berisi pokok masalah yang 

masih bersifat umum. Penenlitian ini difokuskan untuk mengetahui kualitas 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

Adapun pertanyaan pokok yang akan peneliti ajukan sebagai landasan untuk 

menentukan arah penelitian secara jelas adalah “ Bagaimana kualitas pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan di 

Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Aspek Teoritis 
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 Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai pengembang keilmuan 

administrasi publik, khususnya yang telah peneliti proleh di perkuliahan tentang 

pelayanan publik. 

 

1.4.2 Aspek Praktis 

 Secara praktis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

masukan serta kontribusi yang positif bagi kualitas pelayanan di Puskesmas 

Lembursitu Kota Sukabumi.  


