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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pelayanan Publik 

  Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pelayanan publik, maka 

terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan. 

Komaruddin (1997 : 394) mengartikan pelayanan merupakan suatu 

prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan 

permintaan atau kebutuhan pihak lain. Pengertian yang lain menyatakan 

bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang dapat menolong, menyambut, 

membalas, mengindahkan, memuaskan, menghidangkan, menyuguhkan, 

membantu, menanggapi, menyediakan segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain (Syafii, 1998: 

39).  Pelayanan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun swasta dalam mendistribusikan barang atau jasa 

dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat atau warga Negara (Syahrir, 1996 : 11). 

 Gronroos (1990: 27) dalam Ratminto (2005:2) “Pelayanan adalah 

suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan”. Keputusan MENPAN Nomor 
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63/2003 dalam Ratminto (2005:5) “Pelayanan umum sebagai segala 

bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di 

Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah segala kegiatan yang tidak kasat mata yang dilaksanakan 

oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta 

dalam memberikan, mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat 

dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan permasalahan yang 

terdapat pada konsumen atau masyarakat. 

2. Pelayanan Kesehatan 

  Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. 

Dengan adanyakesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitas. 

Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan 

lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu, 

pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan 

ini sangat dibutuhkan oleh  masyarakat yang terserang penyakit. 

 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan 

diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan 
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ekonomis(Azwar, 1994:11). Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan 

adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau 

bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok 

dan ataupun masyarakat (Azwar, 1994: 42). 

 Hodgetts dan Casio (Azwar, 1994: 43) menyatakan bahwa bentuk 

dan jenis pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan 

kedokteran (medical service) ditandai dengan cara pengorganisasian 

yang dapat berdiri sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama 

dalam satu organisasi (institution). Tujuan utamanya untuk 

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya 

terutama untuk perseorangan dan keluarga. 

b. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan 

kesehatan masyarakat (publik health service) ditandai dengan cara 

pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu 

organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk 

kelompok dan masyarakat. 

 

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan 

kesehatan masyarakat, namun untuk dapat disebut sebagai pelayanan 

kesehatan yang baik, keduanya harus memenuhi beberapa persyaratan 

pokok sebagai berikut (Azwar, 1994:45) :  

a. Tersedia dan berkesinambungan 

 Pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) dan 

bersifat berkesinambungan (continous) artinya semua jenis pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, 
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serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat yang 

dibutuhkan. 

b. Dapat diterima dan wajar (acceptable & appropriate) 

 Pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, 

kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta bersifat 

wajar. 

c. Mudah dicapai (accessible) 

 Pengertian tercapai disini terutama dari sudut lokasi. Untuk dapat 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan 

distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan 

kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan 

tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan 

yang baik. 

d. Mudah dijangkau (affordable) 

 Pengertian keterjangkauan ini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat 

mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan biaya 

pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi 

masyarakat. 

e. Bermutu (quality) 

 Pengertian bermutu disini adalah yang menunjukkan pada tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu 

pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain 
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tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar 

yang telah ditetapkan. 

Sedangkan mengenai stratifikasi pelayanan kesehatan, secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (Azwar, 1994: 48-

49) : 

a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primary Health Servise) 

 Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (Basic Health 

Service) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai 

nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada 

umumnya pelayanan kesehatan ini bersifat rawat jalan (Ambulatory / 

out patient service). 

b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Secondary Health Service) 

 Adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap 

(in patient service) dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini. 

c. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (Tertiary Health Service) 

 Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan 

dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan tingkat ketiga ini. 

Dapat disimpulkan pelayanan kesehatan merupakan pelayanan baik 

dilakukan oleh perseorangan maupun secara bersama-sama dengan tujuan 

memulihkan dan menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan 

seseorang dan atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan 
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kesehatan mempunyai syarat pokok yang harus dipenuhi agar pelayanan 

kesehatan tersebut bisa dikatakan baik. Adapun syarat tersebut yaitu 

tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, 

mudah dijangkau dan bermutu. 

3. Sikap 

Saat berada disebuah lingkungan dan situasi sosial, setiap manusia 

selalu menunjukkan sikap yang menunjukkan apakah seseorang tersebut 

senang atau tidak dengan lingkungan dan situasi yang sedang dihadapi. 

Terdapat banyak definisi sikap yang dikemukakan oleh para ahli antara 

lain Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood, sikap adalah 

suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Chave, Bogardus, LaPierre, 

Mead dan Gordon Allport, sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi 

terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa 

kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk 

bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu 

stimulus yang menghendaki adanya respons.Secord dan Backman 

mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan 

(afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang 

terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya (Azwar, 1995: 5). 

Terdapat struktur sikap yang terdiri atas tiga komponen yang saling 

menunjang yaitu (Azwar, 1995 : 23) : 
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a. Komponen Kognitif (Cognitive) 

 Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 

berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. 

b. Komponen Afektif (Affective) 

 Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang 

terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.  

c. Komponen Perilaku atau Konaktif (Conactive) 

 Komponen perilaku atau komponen konaktif dalam struktur sikap 

menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku 

yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang 

dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan 

perasaan banyak mempengaruhi perilaku.  

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, 

antara lain (Azwar, 1995 : 30) : 

a. Pengalaman pribadi 

 Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih 

mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam 

situasi yang melibatkan faktor emosional. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

 Individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah 

dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini 
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antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginana 

untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting 

tersebut. 

c. Kebudayaan 

 Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena 

kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu-

individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. 

Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat 

memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap 

individual. 

d. Media massa 

 Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa 

membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai 

sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya 

sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh 

informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif 

dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. 

e. Institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama 

 Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang 

boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan 

dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Dikarenakan konsep 

moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan maka 
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tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep 

tersebut ikut berperan dalam menetukan sikap individu terhadap suatu 

hal. 

f. Pengaruh faktor emosional 

 Suatu bentuk sikap terkadang merupakan pernyataan yang didasari 

oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat 

merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi 

telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih 

persisten dan bertahan lama. 

Dari beberapa definisi sikap menurut para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sikap adalah respon yang diberikan oleh seseorang 

terhadap suatu objek tertentu yang dalam merespon meliputi adanya aspek 

perasaan, pemikiran dan tindakan. Terdapat tiga komponen dalam struktur 

sikap yaitu komponen kognitif atau perasaan, komponen afektif atau 

pikiran dan komponen konaktif atau tindakan. Tingkat kepuasan seseorang 

dapat dilihat dari respon yang diberikan seperti sikap. Sikap yang 

diberikan yaitu berupa tindakan, kepercayaan, perasaan dan sebagainya. 

Sehingga apabila seseorang merasa puas terhadap suat keadaan, maka 

akan terlihat dari tindakan yang diberikan.   
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4. Tenaga Kesehatan 

Fungsi rumah sakit yang semakin berkembang, membuat 

masyarakat rumah sakit menjadi bertambah, tidak hanya para dokter dan 

pemakai jasa layanan saja, tetapi juga tenaga kesehatan lainnya seperti 

perawat. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

mendefinisikan Tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Staf yang bekerja di Rumah Sakit secara umu dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu (Azwar, 1994 : 92) : 

a. Staf medis (medical staff) yang dibedakan menjadi dua macam yaitu 

dokter dan paramedik. 

b. Bukan staf medis (non medical staff) yang dibedakan menjadi 

beberapa macam yaitu administrator, para teknisi serta berbagai staf 

penunjang lainnya. 

Dari berbagai macam staf yang ada di rumah sakit, dokter 

merupakan staf yang paling penting. Adapun status karyawan dokter 

secara umum dibedakan menjadi enam macam, yaitu : 

a. Staf tetap 

Yang dimaksud dengan staf tetap yaitu para dokter yang bekerja pada 

suatu rumah sakit secara purna waktu dan staf ini memiliki hak dan 

kewajiban yang penuh termasuk hak memilih dan dipilih dalam 
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pembentukan Dewan Medis.Adapun tuga utama Dewan Medis adalah 

menentukan kebijakan medis yang berlaku pada rumah sakit. 

b. Staf asosiate 

Adalah para dokter yang bekerja pada suatu rumah sakit secara purna 

waktu tetapi belum menjadi staf tetap. Staf ini telah melalui masa 

percobaan dan menunggu waktu untuk diangkat menjadi staf tetap 

c. Staf percobaan 

Adalah para dokter yang bekerja di rumah sakit secara purna waktu 

tetapi masih dalam masa percobaan.Staf ini belum memiliki kewajiban 

dan hak apapun. 

d. Staf tamu 

Yang dimaksud dengan staf tamu adalah dokter yang bekerja di rumah 

sakit secara paruh waktu yang artinya dalam melakukan pelayanan 

tidak secara penuh.Staf ini memiliki hak dan kewajiban terbatas. 

e. Staf konsultan 

Adalah para dokter yang tidak bekerja di rumah sakit tetapi pada saat 

memerlukan kepentingan konsultasi untuk jenis pelayanan tertentu, 

dokter ini seringkali dihubungi. 

f. Staf tidak tetap 

Adalah dokter yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap di rumah sakit 

misalnya dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan keperluan 

rumah sakit (Azwar, 1994 : 92-93). 
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5. Ketersedian Obat 

Sebelum membahas lebih jauh tentang obat, maka akan membahas 

tentang definisi obat terlebih dahulu. Menurut Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, pengertian obat adalah bahan yang digunakan untuk 

mengurangi rasa sakit atau menyembuhkannya. Dalam pengertian umum, 

obat adalah substansi yang melalui efek kimianya membawa perubahan 

dalam fungsi biologik. 

Adapun beberapa definisi obat yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.193/Kab/B.VII/71 tentang 

Pembungkusan dan Penandaan Obat, dikatakan bahwa obat adalah bahan 

yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan 

menyembuhkan sakit, luka, gangguan rohani dan memperelok badan baik 

pada hewan maupun manusia. Bahan obat ialah zat aktif yang dapat 

berfungsi untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan atau mengenali 

penyakit. Sedangkan obat ialah bentuk-bentuk sediaan tertentu dari bahan 

obat yang digunakan pada hewan dan manusia (Ernst, 1991). Obat 

menurut Katzung (1989) merupakan molekul kecil apapun yang jika 

dimasukkan kedalam tubuh mempengaruhi fungsi tubuh dengan 

mengadakan interaksi pada tingkat molekul. 

Ngatidjan (2006) mendefinisikan obat ialah suatu zat atau bahan 

yang dapat mempengaruhi fungsi biologi suatu organism utuh baik pada 

tingkat molekuler, seluler, organ atau organism utuh baik sebagai individu 

maupun hubungannya dalam sesama organisme. Obat dapat digunakan 
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untuk tujuan diagnosis, terapi (kuratif atau preventif) dan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kesehatan.Anief (1991) 

mendefinisikan obat yaitu suatu zat yang digunakan untuk diagnose, 

pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada 

manusia atau pada hewan. 

Berdasarkan beberapa pengertian obat menurut para ahli diatas, 

maka obat dapat didefinisikan sebagai suatu bahan atau zat yang melalui 

efek kimianya memberikan pengaruh dan berinteraksi dengan fungsi organ 

tubuh manusia dan hewan guna mencegah, meringankan, menyembuhkan, 

dan mendiagnosis penyakit. Obat juga dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatan manusia maupun hewan serta dapat mengurangi 

rasa sakit, luka serta gangguan rohani. Selain mengurangi rasa sakit, obat 

juga dapat membantu memperindah badan manusia. 

Menurut Widjayarta, dkk (1995:15-24), terdapat tanda-tanda 

penggolongan obat, yaitu : 

a. Obat bebas, biasanya bertanda bulatan hijau. Ini berarti obat tersebut 

diperjualbelikan secara bebas, tanpa harus dengan resep dokter, 

contohnya vitamin. 

b. Obat bebas terbatas, dapat dilihat dengan tanda bulatan berwarna biru. 

Obat ini dapat dijual bebas dengan syarat hanya dalam jumlah yang 

ditentukan dan disertai dengan tanda peringatan yang ditulis dengan 

huruf putih di atas kertas yang umumnya berwarna hitam. Contohnya 

obat batuk dan penurun panas. 
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c. Obat keras, bertanda huruf K dengan latar belakang merah dalam 

bulatan. Obat ini tentu saja hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan 

hanya ada di apotek. Obat jenis ini tergolong sangat berbahaya, dengan 

efek samping yang besar dan pada pemakaian yang kurang hati-hati 

dan mengakibatkan berbagai gangguan pada sistem tubuh sampai 

menyebabkan kematian. Contohnya antibiotik.  

d. Obat narkotika, obat ini dapat dikenali lewat kemasannya yang 

bertanda palang merah dengan latar belakang putih dalam lingkaran 

merah. Biasa disebut sebagai golongan O (opium), yang hanya bisa 

diperoleh di apotek. Obat jenis ini peredarannya diawasi sangat ketat 

oleh pemerintah. Contohnya morfin. 

Berdasarkan penggunaannya, obat terdiri dari dua macam, yaitu : 

a. Obat dalam, yaitu obat yang pemakaiannyamelalui mulut, tenggorokan 

terus ke mulut. Misalnya obat yang diberikan melalui mulut, infuse 

dan saluran pernafasan. 

b. Obat luar, yaitu obat yang digunakan melalui mata, hidung, telinga 

maupun obat kumur, dengan catatan tidak boleh ditelan. Misalnya obat 

tetes mata dan salep kulit 

Terdapat beberapa cara dalam pemakaian obat yaitu sebagai 

berikut : 

a. Dihisap, biasanya obat yang ditujukan untuk pengobatan infeksi pada 

rongga mulut. Efek samping obat ini biasanya mengganggu 

kenyamanan perut. 
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b. Dikunyah, maksudnya agar obat berubah menjadi partikel halus yang 

dapat bekerja cepat. Dugunakan untuk mengobati penyakit yang 

berkaitan dengan lambung. 

c. Ditelan sebelum makan, artinya obat ini akan bekerja efektif pada saat 

perut kosong karena tidak terganggu oleh zat-zat lain. 

d. Ditelan sesudah makan, biasanya obat ini memiliki efek samping 

mengiritasi lambung. Jadi lambung harus terisi makanan dahulu baru 

meminum obat. 

Sedangkan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rute 

penggunaan obat (Anief, 1991: 6), yaitu : 

a. Melalui oral, yaitu masuk mulut, tenggorokan terus ke perut. 

b. Melalui suntikan, yaitu dengan mencoblos beberapa jaringan badan. 

c. Secara inhalasi, yaitu berupa gas yang dihisap melalui hidung 

d. Melalui selaput lendir, seperti melalui vagina, mata, telinga, dubur dan 

sebagainya. 

Terdapat beberapa kriteria dalam penggunaan obat secara rasional 

yang pertama kali dicetuskan dalam konferensi yang diprakarsai oleh 

WHO (Agoes dkk, 2009: 11-12), yaitu : 

a. Indikasi yang tepat, untuk itu diperlukan penentuan diagnosis penyakit 

dengan tepat. 

b. Pemilihan jenis obat yang tepat. Hal ini memerlukan beberapa 

timbangan, yaitu : 

1) Manfaat (efektivitas/mutu obat telah terbukti secara pasti) 
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2) Risiko pengobatan dipilih yang paling kecil untuk pasien dan 

imbang dengan manfaat yang akan diperoleh. 

3) Harga dan biaya obat. Di antara obat-obat alternative dengan 

keamanan dan kemanfaatannya, obat yang dipilih ialah yang paling 

sesuai dengan kemampuan penderita. 

4) Jenis obat yang dipilih tersedia di pasaran dan mudah didapat. 

5) Obat tunggal, atau sesedikit mungkin kombinasinya. Dalam praktik 

sehari-hari banyak ditemukan penggunaan obat yang tidak rasional 

yang bersumber dari pemilihan obat dengan kemanfaatan dan 

keamanan yang tidak jelas, atau memilih obat-obat mahal, 

sedangkan obat alternatif yang sama dengan harga lebih murah 

juga tersedia. 

c. Dosis dan cara pemakaian yang tepat. Cara pemberian obat 

memerlukan pertimbangan farmakokinetik, yaitu cara (rute) 

pemberian, besar dosis, frekuensi pemberian, dan lama pemberian 

sampai ke pemilihan cara pemakaian yang paling mudah diikuti 

pasien, aman dan efektif untuk pasien. 

d. Pasien yang tepat, berarti mencakup pertimbangan apakah ada 

kontradiksi, atau ada kondisi-kondisi khusus yang memerlukan 

penyesuaian dosis (misalnya ada kegagalan ginjal) yang memerlukan 

penyesuaian dosis secara individual. Juga perlu dipertimbangkan 

apakah ada faktor konstitusi terjadinya efek samping obat pada 

penderita. 
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Definisi ketersediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk 

dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan atau 

keadaan tersedia. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam konsep 

ketersediaan, yaitu (Fajri, 2006: 40) : 

a. Jenisnya dapat mencukupi kebutuhan yang ada 

b. Jumlahnya mencukupi kebutuhan yang ada 

c. Tersedia tepat pada waktunya 

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan 

bahwa pengadaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan dalam 

rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya 

telah ditetapkan oleh Menkes RI dapat dilakukan dengan penunjukan 

langsung.  

6. Kualitas Pelayanan 

Ada banyak indikator dalam mengukur kualitas suatu pelayanan 

publik dan kepuasan merupakan salah satu indikator dalam mengukur 

kualitas pelayanan. Sebelum membahas tentang kepuasan, ada banyak 

definisi tentang kualitas pelayanan. Definisi kualitas menurut beberapa 

ahli yang dikutip oleh M. Azka Nurul Fajar (2006 : 15 ) diantaranya yaitu : 
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a. Goetsh Davis mengartikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan yang diinginkan.  

b. Joseph M. Juran, kualitas adalah kecocokan untuk pemakaian (fitness 

for use). Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan kepuasan 

pelanggan.  

c. W. Edward Deming, kualitas yaitu apapun yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan konsumen.  

d. Taguchi, kualitas adalah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu produk 

bagi masyarakat setelah produk dikirim, selain kerugian-kerugian yang 

disebabkan fungsi intrinsik produksi.  

Dari beberapa definisi kualitas yang ada diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses dan lingkungan dan 

yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen baik itu berupa barang 

dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi dan melebihi harapan dan 

kepuasan pelanggan.  

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan 

publik, maka diperlukan indikator untuk menentukan kualitas pelayanan 

publik. Salim dan Woodward (1992) dalam Ratminto (2005:174) 

mengemukakan empat indikator, antara lain : 

a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan  sumberdaya yang 

sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
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b. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam 

suatu penyelenggaraan pelayanan publik. 

c. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang 

maupun misi organisasi. 

d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan 

dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan. 

Sedangkan Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1990) dalam 

Ratminto (2005: 177) yaitu : 

a. Kepuasan, artinya seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan 

anggotanya. 

b. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. 

c. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi 

untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.  

d. Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap 

organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

e. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan 

tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan 

potensinya untuk berkembang. 

Dari beberapa indikator diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 

banyak variasi yang menjadi indikator kinerja. Tetapi pada dasarnya dapat 
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dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu indikator yang berorientasi 

pada hasil dan indikator yang berorientasi pada proses. 

7. Kepuasan Pelanggan 

Pengertian puas dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah 

merasa sangat lega karena terpenuhi keinginannya, merasa sangat kenyang 

dan senang karena terpenuhi hasratnya. Kepuasan menurut kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia adalah kesenangan, kelegaan. Engel et al., 

(Tjiptono, 1996: 126) kepuasan pelanggan merupakan evaluasi yang 

dilakukan setelah pembelian dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) yang sama atau melampaui 

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul dari hasil yang 

didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Kepuasan pelanggan menurut Westbrook dan Reilly (1983) yaitu 

merupakan respon emosional yang berkaitan dengan produk atau jasa yang 

dibeli, gerai ritel, pola perilaku maupun pasar secara keseluruhan. Definisi 

kepuasan/ketidakpuasan pelanggan menurut Tse dan Wilton (1988) yaitu 

respon dan evaluasi yang diberikan pelanggan terhadap ketidaksesuaiaan 

yang diperkirakan sebelum pembelian dan kinerja dari suatu produk 

setelah pembelian , pemakaian dan konsumsi dari produk tersebut. Wilkie 

(1990) mendefinisikan “kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional 

pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.” 

(Tjiptono, 2004: 349). 
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Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, 

maka dapat disimpulkan kepuasan pelanggan merupakan suatu respon 

emosional dan evaluasi yang diberikan oleh pelanggan terhadap suatu 

produk, pola perilaku serta pasar pada saat mengkonsumsi suatu produk 

ataupun jasa. Sedangkan ketidakpuasan pelanggan merupakan 

ketidaksesuaian terhadap apa yang diespektasikan pada sebelum 

pembelian barang dan kinerja suatu produk dengan apa yang diterima pada 

saat setelah pembelian dan pemakaian barang atau jasa. 

Giese dan Cote (2000) dalam Tjiptono (2004: 350) 

mengidentifikasikan tiga komponen dalam definisi kepuasan pelanggan 

yaitu : 

a. Tipe respon baik itu respon emosional/afektif maupun kognitif dan 

intensitas respon yang mengacu pada kuat atau lemahnya yang 

biasanya dicerminkan lewat istilah sangat puas, puas, netral tidak puas 

dan sebagainya. 

b. Focus respons berupa produk, konsumsi, keputusan pembelian toko 

dan sebagainya. 

c. Timing respons, yaitu setelah mengkonsumsi suatu barang atau produk, 

setelah pemilihan pembelian suatu produk, berdasarkan pengalaman 

akumulatif dan sebagainya. 

Terdapat dua faktor yang sangat menentukan kepuasan, yaitu 

harapan pelanggan dan kinerja atau hasil yang mereka rasakan. Pada 

umumnya harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan tentang apa 
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yang akan ia terima apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk. 

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalan persepsi pelanggan terhadap apa 

yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Menurut Kotler 

dan Armstrong (1994), harapan pelanggan dibentuk dan dipengaruhi 

beberapa faktor, diantaranya pengalaman berbelanja di masa lampau, opini 

teman dan kerabat, serta informasi dan janji-janji perusahaan dan para 

pesaing (Tjiptono, 1996: 126). 

Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang memberikan 

pelayanan jasa perlu mengetahui bagaimana kinerja mereka diterima oleh 

konsumennya, misalnya para pasien baik rawat jalan maupun pasien rawat 

inap. Dengan menerima masukan dari para pasien, maka manajemen 

rumah sakit akan melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik 

dari sebelumnya dan dapat meningkatkan kepuasan pasien dan 

memberikan dampak positif bagi rumah sakit. Untuk mengukur kualitas 

jasa dalam hal ini kepuasan pasien, maka dapat dilihat dari lima dimensi 

yaitu Tangibles, Responsiveness, Reliability, Assurance, dan Emphaty 

(Umar, 2002: 446-447). 

Seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry 

1990 dalam Ratminto (2005 : 175). Adapun indikator tersebut adalah : 

a. Tangibles atau kenampakan fisik, artinya petampakan fisik dari 

gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki 

oleh providers. 
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b. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.  

c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaaan untuk menolong 

customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanana para 

pekerja dan kemampuan merekan dalam memberikan kepercayaan 

kepada customers. 

e. Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 

providers kepada customers. 

B. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang dilakukan oleh M. Azka Nurul Fajri berjudul 

Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta 

yang membahas tentang pengukuran kualitas pelayanan kesehatan dimana 

lebih mengacu kepada kepuasan pasien yang ada pada puskesmas 

Tegalrejo Kota Yogyakarta yang dilihat dari tiga faktor yaitu aspek 

kepegawaian, aspek ketersediaan alat-alat kesehatan dan aspek sarana. 

Pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas sudah cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari pemberian pelayanan yang cukup cepat, tarif yang 

ditetapkan terjangkau, letak strategis dan sebagainya. Tetapi untuk selalu 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pihak puskesmas juga harus 

memperbaiki aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pasien seperti 

tingkat pendidikan pegawai yang masih perlu ditingkatkan, penambahan 
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beberapa fasilitas dan juga alat kesehatan agar benar-benar dapat 

memenuhi kebutuhan pasien.   

Penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan 

Dengan Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Poli Penyakit Dalam Pada 

Instalasi Rawat Jalan Di RSAL Dr Mintohardjo Tahun 2011 yang 

dilakukan oleh Tina Kusumawati ini melihat bahwa terdapat hubungan 

yang tidak signifikan antara 2 variabel yaitu karakteristik pasien (jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan pengalaman 

berobat keluarga) dan faktor pendukung dari pasien maupun rumah sakit 

terkait (cara pembayaran dan tempat penebusan obat) dengan kepuasan 

pasien terhadap pelayanan poli penyakit dalam pada instalasi rawat jalan 

di RSAL Dr mintohardjo tahun 2011. 

C. Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Pemegang Kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi 

Sikap merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), 

pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap 

suatu aspek dilingkungan sekitarnya. Terdapat struktur sikap yang terdiri 

atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu Komponen Kognitif 

yang berisi tentang kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi objek sikap. Komponen Afektif yang 

menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek 
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sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang 

dimiliki terhadap sesuatu. Komponen Perilaku atau Konaktif (Conactive) 

yaitu menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku 

yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang 

dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan 

perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Kepuasan pelanggan merupakan 

sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah perolehan dan 

pemakaiannya. Dalam mengukur tingkat kepuasan seseorang dapat dilihat 

dari sikap yang diberikan oleh penyedia layanan dan sikap yang 

ditunjukkan oleh penerima layanan. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh M. Azka Nurul 

Fajri berjudul Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tegalrejo Kota 

Yogyakarta yang membahas tentang pengukuran kualitas pelayanan 

kesehatan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa aspek kepegawaian, 

aspek ketersediaan alat-alat kesehatan dan aspek sarana berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan 

masyarakat. Dengan demikian, diduga terdapat pengaruh sikap tenaga 

kesehatan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pemegang kartu 

Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Pengaruh Ketersediaan Obat terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Pemegang Kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi 
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Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa 

pengadaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka 

menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah 

ditetapkan oleh Menkes RI dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. 

Salah satu faktor dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang 

dalam hal ini kepuasan pelanggan yaitu ketersediaan obat yang ada pada 

rumah sakit atau puskesmas tertentu. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tina 

Kusumawati tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Poli Penyakit Dalam Pada Instalasi 

Rawat Jalan Di RSAL Dr Mintohardjo Tahun 2011 dimana dalam 

mengukur kepuasan pasien yang dapat dicapai apabila rumah sakit dapat 

meyajikan pelayanan yang berkualitas pada pasien, baik cara pembayaran 

yang terjangkau dan tersedianya obat, sehingga memudahkan pasien dalam 

mengakses pelayanan saat berkunjung/berobat. Berdasarkan teori dan 

penelitian yang relevan ini diduga sikap tenaga kesehatan dan ketersediaan 

obat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Jadi diduga 

terdapat pengaruh ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan masyarakat 

pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro 

Jambi. 
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3. Pengaruh Sikap Tenaga Kesehatan dan Ketersediaan Obat terhadap 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Pemegang Kartu Jamkesmas Rumah Sakit 

Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi 

Sikap merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), 

pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konaksi) seseorang 

terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya. Kepuasan pelanggan 

merupakan sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah 

perolehan dan pemakaiannya. Dalam mengukur tingkat kepuasan 

seseorang dapat dilihat dari sikap yang diberikan oleh penyedia layanan 

dan sikap yang ditunjukkan oleh penerima layanan. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh M. Azka Nurul 

Fajri berjudul Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tegalrejo Kota 

Yogyakarta yang membahas tentang pengukuran kualitas pelayanan 

kesehatan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa aspek kepegawaian, 

aspek ketersediaan alat-alat kesehatan dan aspek sarana berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan 

masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan 

bahwa pengadaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan dalam 

rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya 

telah ditetapkan oleh Menkes RI dapat dilakukan dengan penunjukan 
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langsung. Salah satu faktor dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan 

yang dalam hal ini kepuasan pelanggan yaitu ketersediaan obat yang ada 

pada rumah sakit atau puskesmas tertentu. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tina 

Kusumawati tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Poli Penyakit Dalam Pada Instalasi 

Rawat Jalan Di RSAL Dr Mintohardjo Tahun 2011 dimana dalam 

mengukur kepuasan pasien yang dapat dicapai apabila Rumah Sakit dapat 

meyajikan pelayanan yang berkualitas pada pasein, baik cara pembayaran 

yang terjangkau dan tersedianya obat, sehingga memudahkan pasien dalam 

mengakses pelayanan saat berkunjung/berobat. Berdasarkan teori dan 

penelitian yang relevan ini diduga terdapat pengaruh sikap tenaga 

kesehatan dan ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan masyarakat 

pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro 

Jambi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

X1 

Y 

X2 
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Keterangan 

X1  : Sikap Tenaga Kesehatan 

 

X2  : Ketersediaan Obat 

 

Y  : Kepuasan Pasien 

 

  : Korelasi X dan Y 

 

  : X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, 

dimana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2010 ; 70). Hipotesis dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Terdapat pengaruh sikap tenaga kesehatan terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin 

Kabupaten Muaro Jambi 

b. Terdapat pengaruh ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan tingkat 

kepuasan masyarakat pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin 

Kabupaten Muaro Jambi 

c. Terdapat pengaruh sikap tenaga kesehatan dan ketersediaan obat terhadap 

tingkat kepuasan masyarakat pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit 

Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi 

 


