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BAB. I 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG 

Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa 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 ekonomi (Permenkes 

RI, 2015). Salah satu bagian pembangunan kesehatan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan dapat melalui pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan 

adalah hak setiap orang untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

serta mencegah dan menyembuhkan penyakit baik secara perseorangan, 

maupun kelompok atau masyarakat yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Swasta, Rumah Sakit). Hal ini 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan 

dituangkan dalam suatu sistem.  

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

pada Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa Fasilitas Kesehatan 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau Masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari Fasilitas
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Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama berupa puskesmas atau yang setara, praktik 

dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan rumah Sakit 

Kelas D Pratama atau yang setara. Pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat 

lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah 

sakit khusus. 

 Pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun 

kematian dalam masyarakat. Pada pelayanan kesehatan primer, puskesmas 

menjadi tolak ukur yang penting karena puskesmas banyak berinteraksi secara 

langsung kepada masyarakat. Interaksi dilakukan di dalam puskesmas maupun 

di luar puskesmas melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada 

masyarakat di sekitar puskesmas tersebut.  

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 (PT.Iconensia, 2014). Pembangunan kesehatan 

yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 

yang (Permenkes RI, 2014):  

a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat;  

b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu  

c. hidup dalam lingkungan sehat; dan  
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d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok 

dan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan yang buruk dapat menurunkan rasa kepercayaan 

masyarakat untuk berobat di puskesmas. Semakin menurunnya tingkat 

masyarakat yang berobat ke puskesmas, maka dapat mempengaruhi penurunan 

tingkat kesehatan dalam masyarakat tersebut, karena akan banyak penyakit 

yang tidak teratasi. 

Kepuasan pelayanan kesehatan dari puskesmas dapat dilihat dari 

penelitian pada 3 tahun sebelumnya. Lembaga survei iconesia mencatat data 

kepuasan masyarakat kota Surabaya tahun 2016. Hasil survei didapatkan 

bahwa indeks harapan dengan indeks kepuasan memiliki perbedaan. Pada 

indeks harapan didapatkan jumlah 79.2 sedangkan pada indeks kepuasan 

didapatkan 75.9. Pada tahun 2017 tingkat harapan dan kepuasan pasien sangat 

berbeda jauh, meskipun ada peningkatan sedikit pada kepuasannya 

dibandingkan tahun 2016 dengan nilai indeks harapan 82.14 dan indeks 

kepuasan 71.76. Pada Puskesmas Simomulyo pada tahun 2017 terdapat 

kesenjangan pada harapan dan kepuasan dengan nilai harapan 87.50 dan 

kepuasan 69.74. Selain kesenjangan nilai harapan dan kepuasan yang menjadi 

patokan belum mencapainya tingkat kepuasan, standar nilai kepuasan yang 

telah ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 juga belum 

mencapai standar pelayanan minimal dengan angka ≤ 90%, sedangkan standar 

pelayanan minimal yang telah ditetapkan ≥ 90%. Hasil rata-rata nilai indeks 
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kepuasan pada tahun 2016 – 2017 yang tertera pada Gambar 1.1 blum 

mencapai 90% sesuai standar. 

 
Gambar 1.1 Rata – Rata Nilai Indeks Kepuasan Pasien Puskesmas 

Simomulyo Tahun 2016/2017 
 

Pada hasil survei yang diberikan oleh PT. Iconesia didapatkan hasil 

yang belum memenuhi secara maksimal akan harapan pasien terhadap 

pelayanan kesehatan puskesmas yang ada di Surabaya secara keseluruhan 

maupun pelayanan kesehatan Puskesmas Simomulyo. Peneliti akan melakukan 

penelitian di Puskesmas Simomulyo untuk mengetahui standar layanan 

kesehatan yang ada di Puskesmas Simomulyo, agar pelayanan masyarakat bisa 

berjalan secara maksimal dan tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat. 

Penilaian pelayanan kesehatan dapat diuraikan di dalam Metode Parasuraman.  

Metode Parasuraman  adalah metode yang menggunakan skala 
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puskesmas tersebut dan penilaian pasien terhadap pelayanan puskesmas yang 

didapat. Metode Parasuraman dapat  digolongkan menjadi beberapa dimensi 

yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. 

Tangibility dapat menilai secara personal maupun fisik, realibility menilai 

performa yang akurat, responsiveness menilai kecepatan dan ketanggapan 

dalam melayani, assurance menilai pengetahuan, kesopanan, kemampuan 

yang dimiliki pemeriksa agar dapat dipercaya, dan  empathy menilai perhatian 

terhadap pasien, komunikasi, dan paham akan yang dibutuhkan oleh pasien 

(Tjiptono dan Diana, 2003 dikutip oleh Wanarto, 2011). Pelayanan puskesmas 

dinilai dengan metode parasuraman untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien, 

jika puskesmas tersebut telah memenuhi harapan masyarakat sekitar atau tidak. 

Pada penelitian ini diharapkan agar kepuasan pasien  dapat mencapai harapan 

dari pasien tersebut. 

Berdasarkan dukungan informasi dengan data yang didapatkan oleh 

peneliti dari PT.Iconesia Indonesia yang mendata tentang kepuasan pasien 

terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di Surabaya, maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah, dengan judul: 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Puskesmas Simomulyo Tahun 2019” 
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1.2.RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, maka pembahasan dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu : “Bagaimana tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas 

Simomulyo pada tahun 2019?”. Tingkat kepuasan masyarakat dari beberapa 

faktor dibagi dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan dimensi bukti fisik? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan dimensi keandalan? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan dimensi daya 

tanggap? 

4. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan dimensi jaminan? 

5. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan dimensi empati ? 

1.3 TUJUAN  

1.3.1. Tujuan Umum 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan puskesmas Simomulyo 

tahun 2019  

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

berdasarkan bukti fisik 
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b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

berdasarkan keandalan 

c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

berdasarkan daya tanggap 

d. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

berdasarkan jaminan 

e. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

berdasarkan empati 

1.4 MANFAAT 

1. Bagi peneliti 

Mengembangkan pengetahuan peneliti terhadap ilmu kesehatan 

masyarakat dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya tentang 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Simomulyo. 

2. Bagi Puskesmas 

Mendapatkan data tentang kepuasan pasien pada Puskesmas Simomulyo 

yang bisa dijadikan patokan untuk memperbaiki dan mengembangkan 

Puskesmas Simomulyo di tahun-tahun berikutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Mengharapkan dari adanya penelitian ini, dapat memenuhi harapan pasien 

pada Puskesmas Simomulyo yang masih ada beberapa belum terpenuhi. 
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