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Abstract 

The purpose of this study is to describe the results of improving the quality of health services in puskesmas Tanah Kali 

Kedinding, kenjeran sub-district, surabaya city. With conformity between service enhancement and assigned. 

 This research uses qualitative research method with descriptive research type, while data collection 

technique is done by observation, document of study, and in-depth interview with informant. Determination of 

informants is done by purposive sampling technique that is the parties that are considered to know more about 

improving the quality of health service in puskesmas of Tanah Kali Kedinding, kenjeran sub-district, Surabaya city. 

Then to ensure the validity of data in this study used triangulation technique. Further data analysis technique that is by 

way of data reduction, data presentation and conclusion. 

 The results obtained from this study indicate that the quality of health services in puskesmas Tanah 

Kali Kedinding, kenjeran subdistrict, Surabaya city needs to improve the quality of service either from the performance 

of employees or the community health center Tanah Kali Kedinding itself. This is because there are still complaints and 

complaints received by the puskesmas, because the quality of services required by the community is not met thoroughly. 

Lastly also can be seen some of the causes of the long queue one of them is the number of laboratories is very minimal. 
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan suatu upaya 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan 

penduduk atau suatau barang jasa dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Menurut Puspitosari kajian 

Pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik 

yang baik ditandai dengan adanya transprasansi, 

partisipasi, akuntabel, responsive, adanya kejelasan 

layanan,kepastian waktu,serta efisiensi pelayanan. 

Selain itu harus juga bisa dirasakan oleh semua 

kalangan masyarakat kaya maupun masyarakat miskin 

serta mencakup pelayanan dalam semua bidang seperti 

bidang pendidikan, kesehatan, transportasi serta 

fasilitas sosial. 

Hakikat dari pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban atas pemerintah 

sebagai abdi masyarakat. Selain peningkatan kualitas 

melalui pelayanan prima, pelayanan yang berkualitas 

juga dapat dilakukan dengan konsep ”layanan sepenuh 

hati”. Layanan sepenuh hati yang digagas oleh Patricia 

Patton dimaksudkan layanan yang berasal dari diri 

sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, 

nilai, sudut pandang, dan perasaan. Memberikan 

layanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati 

memang harus dilakukan oleh aparatur pelayanan. 

Layanan seperti ini tercermin dari kesungguhan yang 

dimaksudkan, aparatur pelayanan menjadikan 

kepuasaan pelanggan sebagai tujuan utama
1
.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, pemerintah telah melakukan 

berbagai langkah dengan upaya perbaikan pelayanan 

publik secara berkesinambungan demi terwujudnya 

pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya 

pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan 

publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan 

atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. 

Dengan adanya akses yang luas ini diharapkan 

masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam 

mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima. 

Pada Pasal 36 dan 37 undang-undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan 

akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

memberikan masukan kepada penyelenggara atas 
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pemberiaan layanannya.
2
 Oleh karena itu, pengelola 

pengaduan harus dilaksanakan dengan baik antara lain 

menyediakan sasaran pengaduan,menugaskan 

pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan 

dan menindak lanjuti pengaduan. 

Sebagai tindak lanjut amanat undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009, telah diterbitkan peraturan 

presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang dibentuknya 

pengaduan pelayanan publik, yang mengisyaratkan 

dibentuknya sistem pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi 

pengelolaan pengaduaan pelayanan publik secara 

berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka 

sistem informasi pelayanan publik.
3
 Dengan adanya 

SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai 

pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, 

transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan 

masing-masing penyelenggara dan mendorong 

peningkatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayan 

publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik.  . 

 Pelayanan publik merupakan hal yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat dan pelayana 

publik merupakan hak dan kewajiban bagi setiap 

masyarakat. Salah satu pelayanan publik yang paling 

vital bagi kehidupan masyarakat yaitu pelayanan 

dibidang kesehatan. Hal ini disebabkan pelayanan 

kesehatan merupakan pelayanan publik yang bersifat 

mutlak dan berkaitan erat dengan kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu wujud nyata penyediaan pelayanan 

publik di bidang kesehatan adalah adanya Rumah sakit 

dan Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan 

kesehatan yang cepat, akurat, tidak membeda-bedakan 

dan sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran. 

Sebagai salah satu lembaga kesehatan Puskesmas 

bertujuan untuk meningkatkan skala derajat kesehatan 

terhadap masyarakat dan juga puskesmas harus mampu 

memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas 

terhadap masyarakat.  

Kesehatan erat kaitannya dengan 

kesejahteraan sosial. Terdapat dalam penjelasan umum 

tentang kesejahteraan sosial pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kesejahteraan Sosial, yang berbunyi :  

1. bahwa Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan negara mempunyai 

tanggung jawab untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan 

memajukan 

 kesejahteraan umum dalam rangka 

mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 
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 Peraturan Perundang-undangan Presiden nomor 76 

tahun 2013 

2. Bahwa untuk mewujudkan 

kehidupan yang layak dan 

bermartabat, serta untuk memenuhi 

hak atas kebutuhan dasar warga 

negara demi tercapainya 

kesejahteraan sosial, negara 

menyelenggarakan pelayanan dan 

pengembangan kesejahteraan sosial 

secara terencana, terarah, dan 

berkelanjutan.
4
  

Sesuai dengan peraturan undang-undang 

diatas tentang kesejahteraan sosial, sangat diharapkan 

sekali peran pemerintah sebagai stekholder dalam 

pemberian pelayanan terutama dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang 

Nomor  23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta 

Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional ( SJSN), menetapkan bahwa 

setiap orang berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan.
5
 Karena itu setiap individu, keluarga dan 

masyarakat berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab 

mengatur agar terpenuhi hak hidup bagi setiap 

penduduknya tanpa terkecuali. Seiring dengan 

ditetapkannya bidang pelayanan kesehatan sebagai 

salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan 

oleh daerah, maka banyak daerah yang berusaha 

meningkatkan pelayanan dibidang tersebut. Berbagai 

inovasi dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan 

bisa semakin ditingkatkan. 

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

bertujuan agar dapat terciptanya dan terlaksananya 

suatu pelayanan dengan baik. kualitas pelayanan 

kesehatan merupakan suatu mutu produk barang atau 

jasa yang dapat membuat pelanggan tertarik atau 

tergoda akan kualitasnya. Jika kualitasnya bagus maka 

sistem pelayanannya juga bagus. Sebagai wujud nyata 

pelayanan sosial dan kesehatan pada masyarakat. 

Pemerintah telah merencanakan pelayanan pada 

beberapa jenjang. Pelayanan kesehatan tingkat dasar 

adalah Puskesmas dan pelayanan tingkat lanjut adalah 

Rumah Sakit. 

Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan 

tingkat pertama ( First Health Services ) yang 

diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan 

masyarakat yang sehat untuk meningkatakan 

kesehatan. Puskesmas langsung memberikan pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam 

suatu wilayah kerja tertentu.
6
 Sebagai contoh 

pengalaman yang dirasakan oleh Sunarto, seorang 

warga kelurahan Ploso, Tambaksari dia mengeluh 

akibat rumitnya administrasi di puskesmas hanya untuk 

mengurus surat kematian saja seingga sampai harus 
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menunggu semalam. “Misalnya, almarhum meninggal 

waktu malam hari, keluarga harus menunggu sampai 

keesokan harinya. Selama itu, jenazah tak boleh 

dibawa pulang atau dimandikan. Permasalahan seperti 

ini sering kali membuat para pengguna jasa cenderung 

memilih membayar biaya yang lebih mahal atau tinggi 

kepada penyelenggara pelayanan untuk memperoleh 

kepastian waktu dan kualitas pelayanan. Para 

penyelenggara pelayanan memanfaatkan situasi ini 

untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan 

pribadinya. Peristiwa tersebut sering disebut sebagai 

peristiwa yang lumrah bagi sebagian masyarakat kita.” 

ujar Sunarto kepada Surya, Rabu(15/3/2017).
7
 

Banyaknya keluhan akan kualitas pelayanan 

kesehatan menjadi pengaduan terbesar yang diterima 

oleh koordinator BPJS Watch Jawa Timur, Jamaludin 

mengatakan rata-rata dalam satu bulan pihaknya 

mendapat 50 pengaduan sebanyak 45 persen 

merupakan pengaduan tentang pelayanan rumah sakit, 

lalu disusul oleh pelayanan puskesmas, klinik dan 

dokter yang sebanyak 25 persen. Kemudian disusul 20 

persen pengaduan kepesertaan dan 10 persen 

pengaduan pembayaran iuran dan denda. Bahkan 

dalam catatan BPJS Watch menyebutkan pada April 

2016 lalu di sebuah puskesmas di Surabaya seorang ibu 

hamil tua ditangani dengan buruk. Petugas hanya 

memeriksa dan menyatakan bahwa pasien ada 

kelainan, sehingga harus menjalani persalinan di rumah 

sakit. “Tapi pihak Puskesmas menolak memberikan 

surat rujukan dan meminta pasien ke puskesmas yang 

lain untuk mendapatkan surat rujukan. Puskesmas lain 

yang dituju pun tidak mau memberikan rujukan, 

sehingga ditangani di rumah sakit, “ujar Jamaludin.
8
 

Berikut adalah data tabel I.I  masalah keluhan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. 

Tabel I.I. Masalah atau Keluahan 

Masyrakat Terhadap Pelayanan Puskesmas di Jawa 

Timur 

NO 
MASALAH ATAU KELUAHAN 

MASYARAKAT 

1. Pelayanan lambat dan terlalu berbelit-belit 

2. 
Kurang tanggapnya staf terhadap keluhan 

pasien 

3. 
Dokter/tenaga medis tidak ada pada saat 

dibutuhkan 

4. Aparat/pegawai pelayanan tidak ramah 

5. Kurangnya dokter spesialis dalam 

                                                             

7
http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/16/menungg

u-semalaman-demi-surat-kematian-dari-puskesmas. 

Diakses tanggal 11 april 2017 

8
http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/04/puskesma

s-tolak-beri-rujukan-ibu-hamil-pemegang-kartu-bpjs-

kesulitan-dapat-layanan?page=2  

pengoperasian peralatan kesehatan yang ada  

Sumber Data : Serambi Indonesia tahun 2015  

Dari data pada Tabel I.I di atas terdapat 

beberapa keluhan atau  ketidak puasan masyarakat 

akan kualitas pelayanan Puskesmas di Jawa Timur, 

padahal kualitas pelayanan kesehatan sangat 

berpengaruh terhadap kesuksesan Puskesmas  dalam 

memberikan pelayanan publik yang bermutu dan 

berkualitas.  

Penelitian ini akan melihat bagaimana 

Pelayanan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding. 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding merupakan 

Puskesmas yang yang memiliki strandarisai ISO 

semenjak pada tahun 2011. Puskesmas Tanah Kali 

Kedinding berstandarisasi ISO adalah kualitas 

pelayanannya, Namun dilain pihak masih terdapatnya 

keluhan dari pengguna jasa yang kurang diperhatikan, 

sikap yang kurang baik dalam merespons adanya 

keluhan dari pasien, kurang memperdulikan adanya 

keluhan sehingga kurangnya antusias para pemberi 

layanan untuk membuat pelayanan agar lebih membaik 

dari sebelumnya, kurang puasnya pasien dalam 

mendapatkan pelayanan, pelayanan yang diberikan 

seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

misalanya Indeks Kepuasan (IKM) di Puskesmas  

Tanah Kali Kedinding yang mana IKM puskesmas 

Tanah Kali Kedinding ini memiliki penjabaran data 

IKM dipuskesmas sebagi berikut.
9
 Berdasarkan data 

diagram gambar I.I tentang IKM Puskesmas Tanah 

Kali Kedinding sebagai berikut. 

Diagram gambar I.I 

Index harapan, index kepuasan, dan IKM total 

Tahun 2016 Di Puskemas Tanah Kali Kedinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Survey kepuasan masyarakat Kota 

Surabaya Tahun 2016  

 

Berdasarkan data diagram diatas terdapat hasil 

indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan total 72.7 

atau  dapat dikatakan dalam kategori baik (B) dengan 

capaian indeks harapan dengan total 83,5 dan index 

kepuasan dengan total 72,8. sehingga Indeks kepuasan 

masyarakat dapat dijadikan acuan data dan informasi 

tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas 

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

                                                             
9
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dari aperatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  

Dengan adanya hasil indeks kepuasan 

masyarakat lebih jelasnya dengan rincian data diagram 

gambar I.2 Di Puskesmas Tanah Kali Kedinding 

sebagai berikut. 

Data diagram I.2 perincian Index 

Kepuasan Masyarakat per unsur Tahun 2016 Di 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Survey kepuasan masyarakat Kota 

Surabaya Tahun 2016 

 

Berdasarkan data diagram gambar I.2 diatas 

Indeks kepuasan tertinggi terletak pada biaya atau tarif, 

sedangkan indeks kepuasan terendah terletak pada 

pengaduan, keluhan dan saran. Dengan adanya sumber 

data diagaram diatas dapat dilihat data IKM tertinggi 

terdapat pada data diagram gambar Biaya/tarif dengan 

total 78,94% sedangkan data IKM terendah terletak 

pada pengaduan, keluhan dan saran dengan total angka 

61,64. Kurangnya respon Puskesmasa atas keluhan dan 

pengaduan dapat mendeskripsikan akan kulitas 

pelayanan rendah dalam hal penanganan pengaduan, 

keluhan dan saran di Puskesmas Tanah kali Kedinding. 

Kurang tanggapnya para pegawai dalam memberikan 

pelayanan terhadapa pasien mengakibatkan jumlah 

pengaduan dan komplain dari pasien semakin 

bertambah sehingga dapat memberikan penurunan 

kualitas Puskesmas Tanah Kali Kedinding sebagai 

salah satu puskesmas yang berstandart ISO. 

Metode Penelitian 

Metode adalah keseluruhan proses berpikir 

mulai dari menemukan permasalahan menjabarkannya 

dalam suatu kerangka teoritis tertentu, pengumpulan 

data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan 

dan penarikan gejala sosial yang diteliti. 

Metode di dalam penelitian merupakan 

serangkaian cara yang teratur dan tersusun dengan baik 

yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang 

dikehendaki, di dalamnya terdapat teknik penelitian 

dan pengumpulan data yang menjadi komponen-

komponen atau indikator berhasil tidaknya pelaksanaan 

penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode yang 

tepat yang akan membantu penulis menjadikan hasil 

penelitian yang lebih dapat dipertanggungjawabkan di 

hadapan penguji. Menurut John. W. Creswell dalam 

menentukan pendekatan penelitian harus memperjelas 

gagasan-gagasan filosofis yang akan diekspos. 

Penjelasan ini nantinya akan menentukan pendekatan 

mana yang akan dipakai dalam penelitian
10

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanah 

Kali Kedinding 

Penilaian mengenai pelayanan sangatlah penting 

untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Puskesmas Tanah Kali Kedinding. 

Dengan adanya pelayanan kesehatan yang baik dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang sangat 

membutuhkan akan kualitas pelayanan. Sehingga 

masyarakat dapat merasakan kepuasan tersendiri 

sebagai penikmat layanan yang diberikan oleh pihak 

Puskesmas. 

 

3.2.1.1 Produktivitas  

  Konsep produktivitas tidak hanya mengukur 

tingkat efisien, tetapi juga efektivitas pelayanan. 

Produktivitas pada umumnya di pahami sebagi rasio 

antara input dengan output. Konsep produktivitas 

dirasa terlalu sempit dan kemudian General 

Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan 

satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkaan seberapa besar pelayanan publik itu 

memiliki hasil yang diharapkan sebagi salah satu 

kriteria pelayanan yang penting.
11

  

3.2.1.1.1 Kualitas mutu produktivitas pelaksanaan 

pelayanan kesehatan secara teknologi atau 

pemanfaatan Sumber  Daya Manusia (SDM) di 

puskesmas Tanah Kali Kedinding  

Terkait dengan salah satu unsur dari 

produktivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah 

kali Kedinding yaitu tentang kualitas mutu 

produktivitas pelakasanaan pelayanan kesehatan secara 

teknologi atau pemanfaatan Sumber Daya Manusia 

(SDM), peneliti menginterpretasikan pendapat dari 

Agus Dwiyanto dalam penjelasan salah satu konsep 

produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya 

mengukur tingkat efisien, tetapi juga efektivitas 

pelayanan. Produktivitas pada umumnya di pahami 

sebagai rasio antara input dengan output. Konsep 

produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian 

General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih 

luas dengan memasukkaan seberapa besar pelayanan 

publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagi salah 

satu kriteria pelayanan yang penting.
12

 Sedangkan yang 
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 Jhon W. Creswell, Research Design, Yogyakarta 

Pustaka Pelajar, hal 4-5 
11 Dwiyanto, Agus dkk. 2006. Reformasi Birokrasi 
Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press. Hal 50-51 
12 Ibid hal 50-51 
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terjadi didalam puskesmas Tanah Kali Kedinding 

terkait dengan peningkatan mutu produktivitas 

pelaksanaan pelayanan kesehatan secara teknologi atau 

pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) di 

Puskesmas Tanah kali Kedinding yaitu sering 

terdapatnya permasalah akan peningkatan produktivitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas 

Tanah Kali Kedinding. Terdapatnya faktor penghambat 

akan lamanya kualitas pelayanan yang diberikan, 

beradasarkan fakta yang telah ditemukan dilapangan 

oleh peneliti menyatakan bahwa sering terdapatnya 

keluhan masyarakat akan antrian yang lama sehingga 

membuat kurang efisien dalam memberikan kualitas 

pelayanan.  

3.2.1.1.2 Keefektifan sistem dan pelaksanaan 

pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara 

efektif  

Terkait dengan salah satu unsur dari 

produktivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah 

kali Kedinding yaitu tentang keefektifan sistem dan 

pelaksanaan pelayanan sehingga dapat  dilaksanakan 

secara efektif, peneliti menginterpretasikan pendapat 

dari Agus Dwiyanto dalam penjelasan salah satu 

konsep produktivitas. Konsep produktivitas tidak 

hanya mengukur tingkat efisien, tetapi juga efektivitas 

pelayanan. Produktivitas pada umumnya di pahami 

sebagai rasio antara input dengan output. Konsep 

produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian 

General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih 

luas dengan memasukkaan seberapa besar pelayanan 

publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagi salah 

satu indikator kinerja yang penting.
13

 Sedangkan yang 

terjadi didalam puskesmas Tanah Kali Kedinding 

terkait dengan keefektifan sistem dan pelaksanaan 

pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif 

yaitu bahwasannya pelayanan yang disediakan oleh 

pihak puskesmas kurang dapat dikatakan berhasil 

karena masi terdapatnya banyak sekali keluhan dan 

kurang efektifnya pelayanan sehingga dapat 

menimbulkan kinerja pegawai yang lama dalam 

melaksanakan tugasnya. Faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah susahnya para 

pasien dalam mendapatkan wawasan atau himbuan dari 

kepala puskesmas agar dapat menggunakan program E-

healt yang sudah tersedia. 

 

3.2.1.2 Kualitas Layanan  

Isu menegenai kualitas layanan cenderung 

menjadi semakin penting dalam menjelaskan pelayanan 

publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk 

mengenai organisasi publik. Banyak pandangan negatif 

yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul 

karena tidak puasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan 

demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat 

dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 

Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat 

                                                             
13 Ibid hal 50-51 

sebagai kriteria pelayanan adalah informasi mengenai 

kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah 

dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap 

diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi 

mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu 

ukuran kualitas pelayanan publik yang mudah dan 

murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa 

menjadi parameter untuk menilai kualitas pelayanan 

publik. 

 

3.2.1.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang 

semakin menurun  

Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai bagaimana kualitas pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Tanah kali Kedinding yaitu 

tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang 

semakin menurun, peneliti menginterpretasikan 

pendapat dari Agus Dwiyanto dalam penjelasan salah 

satu konsep kualitas layanan. Mengenai kualitas 

layanan cenderung menjadi semakin penting dalam 

menjelaskan kualitas pelayanan publik. Banyak 

pandangan negatif yang terbentuk mengenai pelayanan 

publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk 

mengenai organisasi publik muncul karena tidak 

puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, 

kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan 

indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama 

menggunakan kepuasan masyarakat sebagai kriteria 

pelayanan adalah informasi mengenai kepuasan 

masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan 

murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap diskusi 

publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif 

sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kualitas 

pelayanan publik yang mudah dan murah 

dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi 

parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
14

 

Sedangkan yang terjadi didalam puskesmas Tanah Kali 

Kedinding terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) yang semakin menurun yaitu dapat dijelaskan 

pada kualitas layanan kesehatan di puskesmas Tanah 

Kali Kedinding tidak sesuai dengan peraturan yang 

telah di buat oleh dinas yang harus mengutamakan 

kepentingan pasien. Akan tetapi layanan kesehatan 

puskesmas Tanah Kali kedinding mengalami banyak 

keluhan sehingga mengakibatkan akan penurunan IKM 

(Indek Kepuasan Masyarakat) yang sangat berpengaruh 

sekali terhadap prestasi sebagai puskesmas penyandang 

ISO. 

 

3.2.1.2.2 Respon terhadap keluhan pasien oleh 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding   

Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai bagaimana pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Tanah kali Kedinding yaitu respon terhadap 

keluhan pasien oleh Puskesmas Tanah Kali Kedinding, 

                                                             
14 Ibid hal 50-51  
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peneliti menginterpretasikan pendapat dari Agus 

Dwiyanto dalam penjelasan salah satu konsep kualitas 

layanan. Mengenai kualitas layanan cenderung menjadi 

semakin penting dalam menjelaskan pelayanan publik. 

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai 

organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang 

terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 

tidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan 

yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, 

kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan 

indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama 

menggunakan kepuasan masyarakat sebagai kriteria 

pelayanan adalah informasi mengenai kepuasan 

masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan 

murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap diskusi 

publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif 

sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran 

pelayanan publik yang mudah dan murah 

dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi 

parameter untuk menilai pelayanan publik.
15

 

Sedangkan yang terjadi didalam puskesmas Tanah Kali 

Kedinding terkait dengan respon terhadap keluhan 

pasien oleh Puskesmas Tanah kali Kedinding yaitu 

dapat dijelakan adanya kualitas pelayanan yang 

terdapat di puskesmas Tanah Kali Kedinding sangat 

tidak sesuai dengan ke inginan masyarakat atau pasien 

yang mana adanya respon terhadap keluhan pasien 

seringkali tidak mendapatkan perhatian khusus dari 

pihak puskesmas sehingga seringkali puskesmas Tanah 

Kali Kedinding mendapatkan teguran dari banyak 

masyarakat yang berobat di Puskesmas Tanah Kali 

Kedinding tersebut. Akan tetapi walaupun sudah ada 

tindakan dari pihak Puskesmas data komplain dari 

pihak pasien semakin meningkat terutama komplain 

dengan pelayanan yang lambat dan kurang bisa 

mempercepat waktu pelayanan.  

 

3.2.1.3 Responsivitas  

Responsivitas adalah kemampuan organisasi 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 

responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara 

program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai 

salah satu kriteria pelayanan karena responsivitas 

secara langsung menggambarkan kemampuan 

organisasi publik dalam menjalankan misi dan 

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan 

dengan ketidak selarasan antar pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan 

kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan 

tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki 

                                                             
15 Ibid hal 50-51  

resposivitas rendah dengan sendirinya memiliki 

pelayanan yang jelek pula.
16

  

3.2.1.3.1 Ketepatan karyawan dalam memberikan 

program-program unggulan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat    

Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai ketepatan karyawan dalam 

memberikan program-progaram unggulan sesuai 

dengan kebutuhan, peneliti menginterpretasikan 

pendapat dari Agus Dwiyanto dalam penjelasan salah 

satu konsep kualitas layanan. Responsivitas adalah 

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

dan mengembangkan program-program pelayanan 

publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini 

menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah 

satu kriteria pelayanan karena responsivitas secara 

langsung menggambarkan kemampuan organisasi 

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan 

ketidakselarasan antar pelayanan dengan kebutuhan 

masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan 

organisasi publik. Organisasi yang memiliki 

resposivitas rendah dengan sendirinya memiliki 

pelayanan yang jelek pula.
17

 Sedangkan yang terjadi 

didalam puskesmas Tanah Kali Kedinding terkait 

dengan ketepan karyawan dalam memberikan program-

program unggulan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yaitu ketepatan karyawan dalam 

memberikan program-program unggulan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu bukti nyata 

yaitu semua program-program unggulan yang ada di 

puskesmas Tanah Kali Kedinding ini dapat dirasakan 

oleh semua pasien tanpa harus terkecuali. Ketepatan 

karyawan dalam memberikan pelayanan suadah 

merupakan salah satu cara puskesmas Tanah Kali 

Kedinding dalam memberikan program-program 

unggulannya. akan tetapi sebuah organisasi yang 

memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya akan 

memiliki kinerja yang jelek pula. 

3.2.1.3.2 Ketanggapan pihak Puskesmas Tanah Kali 

dalam memberikan pelayanan kesehatan 

  Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai ketanggapan pihak Puskesmas 

Tanah kali Kedinding, peneliti menginterpretasikan 

pendapat dari Agus Dwiyanto dalam penjelasan salah 

satu konsep kualitas layanan. Responsivitas adalah 

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

dan mengembangkan program-program pelayanan 

publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

                                                             
16 Ibid hal 50-51 
17 Ibid hal 50-51  
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masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini 

menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah 

satu kualitas pelayanan karena responsivitas secara 

langsung menggambarkan kemampuan organisasi 

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak 

selarasan antar pelayanan dengan kebutuhan 

masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan 

organisasi publik. Organisasi yang memiliki 

resposivitas rendah dengan sendirinya memiliki 

pelayanan yang jelek pula.
18

 Sedangkan yang terjadi 

didalam puskesmas Tanah Kali Kedinding terkait 

dengan ketanggapan pihak puskesmas Tanah Kali 

Kedinding dalam memberikan pelayanan kesehatan 

yaitu ketanggapan pihak puskesmas Tanah Kali 

Kedinding dalam memberikan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat seringkali mendapatkan perkataan 

yang kurang baik dari banyak pasien, ketanggapan 

karyawan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

merupakan kriteria pelayanan sebagai penyedia 

layanan dengan tujuan mendapatkan kepuasan pasien. 

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di puskesma 

Tanah kali Kedinding ini seringkali mendapatkan 

komplain dari banyak pasien yang kurang puas akan 

pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh 

puskesmas tersebut. 

3.2.1.4 Responsibilitas  

Responsibilitas menjelaskan apakah 

pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang 

eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebsb 

itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika 

berbenturan dengan responsivitas. 
19

  

 

3.2.1.4.1 peraturan jadwal waktu kerja yang telah 

berlaku dan harus dipatuhi oleh semua pihak 

karyawan Puskesmas Tanah Kali Kedinding  

Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai peraturan jadwal waktu kerja yang 

telah berlaku dan harus dipatuhi oleh semua pihak 

karyawan Puskesmas Tanah Kali Kedinding, peneliti 

menginterpretasikan pendapat dari Agus Dwiyanto 

dalam penjelasan salah satu konsep kualitas layanan. 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai 

dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 

maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebsb itu, 

responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan 

                                                             
18 Ibid hal 50-51  
19 Ibid 50-51 

dengan responsivitas. 
20

 Sedangkan yang terjadi 

didalam puskesmas Tanah Kali Kedinding terkait 

dengan peraturan jadwal waktu kerja yang telah 

berlaku dan harus dipatuhi oleh semua pihak karyawan 

Puskesmas Tanah Kali yaitu adanya peraturan jadwal 

kerja yang telah dibuat dan harus dipatuhi oleh semua 

pihak karyawan puskesmas Tanah Kali Kedinding 

sering kali mendapatkan perhatian khusus dari para 

pasien. Yang mana sering di temukannya ketidak 

disiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan yang 

ada dan sering ditemukannya dokter yang datang 

terlambat dan seringkali meninggalkan ruangan disaaat 

jam kerja berlangsung. Sesuai dengan hasil penelitian 

dilapangan banyak dijumpai keluhan masyarakat akan 

ketidak disiplinan para karyawan dan pelayanan yang 

kurang bagus dan kurang cepat. 

 

3.2.1.4.2 Pertanggung jawaban pihak Puskesmas 

dalam pemenuhan hak-hak masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan  

Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai pertanggung jawaban pihak 

puskesmas dalam pemenuhan hak-hak masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peneliti 

menginterpretasikan pendapat dari Agus Dwiyanto 

dalam penjelasan salah satu konsep kualitas layanan. 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai 

dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 

maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebsb itu, 

responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan 

dengan responsivitas. 
21

 Sedangkan yang terjadi 

didalam puskesmas Tanah Kali Kedinding terkait 

dengan pertanggung jawaban pihak puskesmas dalam 

pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yaitu pertanggung jawaban pihak 

puskesmas Tanah Kali Kedinding dalam pemenuhan 

hak-hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

kurang baik, berdasarakan hasil penelitian yang telah 

ditemukan dilapangan, banyaknya keluhan dan 

komplain dari para pasien yang mendeskripsikan akan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak 

puskesmas tidak sesuai dengan keinginan pasien yang 

pada akhirnya cenderung kurang produktiv sehingga 

mengakibatkan indeks kepuasan masyarakat menurun 

terhadap pelayanan kesehatan di puskemas Tanah Kali 

Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ini. 

 

3.2.1.5 Akuntabilitas  

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa 

besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk 

para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut 

                                                             
20 Ibid 50-51 
21 Ibid 50-51 
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karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan 

selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam 

konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakann 

dan kegiatan organisasi publik itu  konsisten dengan 

kehendak masyarakat banyak. Pelayanan publik tidak 

hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 

dikembangkan oleh organisasi publik atau 

pemerintahan, seperti nilai-nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi 

publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau 

kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai 

dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
22

   

 

3.2.1.5.1 Pencapaian target peningkatan Indeks 

Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kesehatan 

di Puskesmas Tanah Kali Kedinding 

Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai pencapaian target peningkatan 

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding, peneliti 

menginterpretasikan pendapat dari Agus Dwiyanto 

dalam penjelasan salah satu konsep kualitas layanan. 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk para 

pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya 

adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena 

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 

merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks 

ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 

melihat seberapa besar kebijakann dan kegiatan 

organisasi publik itu  konsisten dengan kehendak 

masyarakat banyak. Pelaayanan publik tidak hanya bisa 

dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 

organisasi publik atau pemerintahan, seperti nilai-nilai 

dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu 

kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang 

tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai 

dengan nilai dan norma yang berkembang dalam 

masyarakat.
23

 Sedangkan yang terjadi didalam 

puskesmas Tanah Kali Kedinding terkait dengan 

pencapaian target peningkatan Indeks Kepuasan 

Masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Tanah Kali Kedinding yaitu dapat dijelaskan bahwa 

sudah ada pencapaian target oleh puskesmas  Tanah 

Kali Kedinding dalam meningkatakan Indeks 

Kepuasan Masyarakat untuk menunjang kemanjuan 

prestasi puskesmas tersebut. Bahkan setiap tahun sudah 

dapat ditargetkan adanya perkembangan dalam 

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat tetapi masi 

sering terdapatnya beberapa faktor penghambat dalam 

meningkatkan kualitas layanan kesehatan. 

 

3.2.1.5.2 Pemberian respond terhadap 

pasien/masyarakat oleh pihak Puskesmas sesuai 

dengan norma yang berlaku  

                                                             
22 Ibid hal 50-51 
23 Ibid hal 50-51 

Terkait dengan salah satu unsur dari Kualitas 

layanan mengenai pemberian respond terhadap 

pasien/masyarakat oleh pihak Puskesmas sesuai dengan 

norma yang berlaku, peneliti menginterpretasikan 

pendapat dari Agus Dwiyanto dalam penjelasan salah 

satu konsep kualitas layanan. Akuntabilitas publik 

menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk para pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para 

pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, 

dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan 

kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep 

akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat 

seberapa besar kebijakann dan kegiatan organisasi 

publik itu  konsisten dengan kehendak masyarakat 

banyak. Kualitas pelayanan publik tidak hanya bisa 

dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 

organisasi publik atau pemerintahan, seperti nilai-nilai 

dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu 

kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang 

tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai 

dengan nilai dan norma yang berkembang dalam 

masyarakat.
24

 Sedangkan yang terjadi didalam 

puskesmas Tanah Kali Kedinding terkait pemberian 

respond terhadap pasien/masyarakat oleh pihak 

Puskesmas sesuai dengan norma yang berlaku yaitu 

adanya respon keluhan yang dilakukan oleh karyawan 

puskesmas Tanah Kali Kedinding terhadap komplain 

dari para pasien. Akan tetapi di sisi lain masi 

terdapatnya kekurangan kualitas layanan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan dengan sikap yang 

kurang baik sehingga seringkali mendapatkan respon 

atau komplain dari para pasien yang merasakan akan 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas 

Tanah Kali kedinding, kecamatan kenjeran, kota 

Surabaya tersebut. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan 

yang telah dipaparkan dalam penyajian dan analisis 

data oleh peneliti, pada bab ini akan di sajikan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian dan peneliti 

juga akan memberikan saran dan implikasi dari hasil 

penelitian. 

1. Produktivitas  

Pada kualitas mutu produktivitas pelaksanaan 

pelayanan kesehatan secara teknologi atau pemanfaatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dijelaskan sering 

terdapatnya permasalah akan bagaimana produktivitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas 

Tanah Kali Kedinding . Terdapatnya faktor 

penghambat akan lamanya kualitas pelayanan yang 

diberikan, beradasarkan fakta yang telah ditemukan 

dilapangan oleh peneliti menyatakan bahwa sering 

terdapatnya keluhana masyarakat akan antrian yang 

lama sehingga membuat kurang efisien dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan 

Produktivitas pada keefektifan sistem dan pelaksanaan 

                                                             
24 Ibid hal 50-51 
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pelayanan sehingga dapat dilakasanakan secara efektif 

dapat dijelaskan bahwasannya pelayanan yang 

disediakan oleh pihak puskesmas kurang dapat dikatan 

berhasil karena masi terdapatnya banyak sekali keluhan 

dan kurang efektifnya pelayanan sehingga dapat 

menimbulkan kinerja pegawai yang lama dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan adalah susahnya 

para pasien dalam mendapatkan wawasan atau 

himbuan dari kepala puskesmas agar dapat 

menggunakan program E-healt yang udah tersedia.  

2. Kualitas Layanan 

Kualitas Layanan pada Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) yang semakin menurun  dapat 

dijelaskan kualitas layanan kesehatan di puskesmas 

Tanah Kali Kedinding tidak sesuai dengan peraturan 

yang telah di buat oleh dinas yang harus 

mengutamakan kepentingan pasien. Akan tetapi 

layanan kesehatan puskesmas Tanah Kali kedinding 

mengalami banyak keluhan sehingga mengakibatkan 

akan penurunan IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) 

yang sangat berpengaruh sekali terhadap prestasi 

sebagai puskesmas penyandang ISO. Sedangkan 

kualitas layanan pada respon terhadap keluhan pasien 

oleh karyawan puskemas Tanah Kali Kedinding dapat 

dijelakan adanya kualitas pelayanan yang terdapat 

dipuskesmas Tanah Kali Kedinding sangat tidak sesuai 

dengan ke inginan masyarakat atau pasien yang mana 

adanya respon terhadap keluhan pasien seringkali tidak 

mendapatkan perhatian khusus dari pihak puskesmas 

sehingga seringkali puskesmas Tanah Kali Kedinding 

mendapatkan teguran dari banyak masyarakat yang 

berobat di puskesmas Tanah Kali Kedinding tersebut. 

Akan tetapi walaupun sudah ada tindakan dari pihak 

puskesmas data komplain dari pihak pasien semakin 

meningkat terutama komplain dengan pelayanan yang 

lambat dan kurang bisa mempercepat waktu pelayanan.  

 

 

3. Responsivitas  

Responsivitas pada ketepatan karyawan dalam 

memberikan program-program unggulan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dapat dijelaskan ketepatan 

karyawan dalam memberikan program-program 

unggulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Sebagai salah satu bukti nyata yaitu semua program-

program unggulan yang ada di puskesmas Tanah Kali 

Kedinding ini dapat dirasakan oleh semua pasien tanpa 

harus terkecuali. Ketepatan karyawan dalam 

memberikan pelayanan suadah merupakan salah satu 

cara puskesmas Tanah Kali Kedinding dalam 

memberikan program-program unggulannya. akan 

tetapi sebuah organisasi yang memiliki responsivitas 

rendah dengan sendirinya akan memiliki pelayanan 

yang jelek pula. Sedangkan responsivitas pada 

ketanggapan pihak puskesmas Tanah Kali Kedinding 

dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat 

dijelaskan ketanggapan pihak puskesmas Tanah Kali 

Kedinding dalam memberikan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat seringkali mendapatkan perkataan 

yang kurang baik dari banyak pasien, ketanggapan 

karyawan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

merupakan tujuan mendapatkan kepuasan pasien. 

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di puskesma 

Tanah kali Kedinding ini seringkali mendapatkan 

komplain dari banyak pasien yang kurang puas akan 

pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh 

puskesmas tersebut. 

 

4. Responsibilitas  

Responsibilitas pada peraturan jadwal  kerja 

yang telah berlaku dan harus dipatuhi oleh semua pihak 

karyawan Puskemas Tanah Kali Kedinding dapat 

dijelaskan adanya peraturan jadwal kerja yang telah 

dibuat dan harus dipatuhi oleh semua pihak karyawan 

puskesmas Tanah Kali Kedinding sering kali 

mendapatkan perhatian khusus dari para pasien. Yang 

mana sering di temukannya ketidak disiplinan 

karyawan dalam mematuhi peraturan yang ada dan 

sering ditemukannya dokter yang datang terlambat dan 

seringkali meninggalkan ruangan disaaat jam kerja 

berlangsung.  

Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan 

banyak dijumpai keluhan masyarakat akan ketidak 

disiplinan para karyawan dan pelayanan yang kurang 

bagus dan kurang cepat. Sedangkan responsibilitas 

pada peratanggung jawaban pihak Puskesmas dalam 

pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dapat dijelaskan pertanggung 

jawaban pihak puskesmas Tanah Kali Kedinding dalam 

pemenuhan hak-hak dalam memndapatkan pelayanan 

kesehatan kurang baik, berdasarakan hasil penelitian 

yang telah ditemukan dilapangan,  banyaknya keluhan 

dan komplain dari para pasien yang mendeskripsikan 

akan kualitas kinerja karyawan dan kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh pihak puskesmas tidak sesuai 

dengan keiinginan pasien yang pada akhirnya 

cenderung kurang produktiv sehingga mengakibatkan 

indek kepuasan masyarakat menurun terhadap 

pelayanan kesehatan di puskemas Tanah Kali 

Kedinding kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ini. 

 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas pada Pencapaian target peningkatan 

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding dapat 

dijelaskan bahwa sudah ada pencapaian target oleh 

puskesmas Tanah Kali Kedinding dalam 

meningkatakan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk 

menunjang kemanjuan prestasi puskesmas tersebut. 

Bahkan setiap tahun sudah dapat ditargetkan adanya 

perkembangan dalam meningkatkan indeks kepuasan 

masyarakat tetapi masi sering terdapatnya beberapa 

faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas 

layanan kesehatan. Sedangkan akuntabilitas pada 

pemberian respond terhadap pasien oleh pihak 

puskesmas sesuai dengan norma yang berlaku dapat 
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dijelaskan adanya respon keluhan yang dilakukan oleh 

karyawan puskesmas Tanah Kali Kedinding terhadap 

komplain dari para pasien. Akan tetapi di sisi lain masi 

terdapatnya kekurangan pelayanan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan dengan sikap yang kurang baik 

sehingga seringkali mendapatkan respon atau komplain 

dari para pasien yang merasakan akan pelayanan yang 

diberikan oleh puskesmas Tanah Kali kedinding, 

kecamatan kenjeran, kota Surabaya tersebut. 
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