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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 

luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan 

berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai pelayanan dalam 

bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. 

Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang diakui negara-negara maju 

pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, 

upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah lama dilaksanakan oleh 

pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 tahun 1984 tentang Pedoman 

Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan 

dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

18/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. 

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan 

mutu pelayanan, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Tuntutan reformasi yang bergulir sejak 

tahun 1997, bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus 

tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali 
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memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan 

perbaikan mutu pelayanan (Ismail, 2003). 

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat 

kualitas pelayanan. Data IKM akan dapat menjadi bahan penelitian terhadap unsur 

pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit 

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. IKM adalah 

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk 

menerapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 

selanjutnya (DLLAJ Jawa Timur, 2005). 

Menurut penelitian Saleh (2004), kegagalan pelayanan publik antara lain 

disebabkan: 

1. Tidak adanya kebebasan manajemen, serta campur tangan politik yang 

berlebihan dalam pengelolaan pelayanan publik. 

2. Peran ganda dalam pelayanan publik yakni antara tujuan komersial dan sosial. 

3. Tenaga pelaksana yang kurang cakap dan tidak profesional di bidang pelayanan. 

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat, seperti Assegaff (2009), Santosa (2009), 

Jannah (2003), Harlie (2011), dan Naomi (2009). 
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Dalam penelitian yang dilakukan Assegaff (2009) tentang pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, memperoleh hasil bahwa faktor keandalan 

merupakan unsur yang penting dalam mempengaruhi penilaian pelanggan. Faktor 

ketanggapan merupakan unsur penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan. 

Faktor kepastian adalah menjadi yang penting yang menjadikan pelanggan pada 

kualitas pelayanan menjadi semakin tinggi. Faktor empati merupakan menuntut 

kemampuan fisik perusahaan untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

pelanggannya. Faktor berwujud merupakan aspek organisasi jasa yang dengan 

mudah terlihat oleh konsumen. Kualitas pelayanan yang makin tinggi akan 

meningkatkan kepuasan pelanggannya. 

Santosa (2009) melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Binjai Kota yang menyimpulkan bahwa 

penilaian kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas telah sedia ada, akan tetapi secara 

konseptual dimensi-dimensi yang diciptakan pihak pemerintah masih bersifat 

internal (internal-dimention), belum mengarah kepada aspek eksternal (external-

dimention), yakni persepsi pesakit atau pengguna daripada pelayanan kesehatan. 

Jannah (2003) melakukan penelitian mengenai analisis kualitas pelayanan 

kesehatan untuk mewujudkan kepuasan pasien pada rumah sakit Siti Khodijah 

Pekalongan, hasilnya yaitu suatu unsur yang dimiliki oleh rumah sakit dapat 

mewujudkan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga pasien 

akan merasa puas. Semakin baik lingkungan rumah sakit akan mendukung 

terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. Apabila unsur pelayanan 

dilakukan dengan optimis, maka pelayanan kesehatan yang bermutu akan terwujud. 
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Harlie (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan 

jasa terhadap tingkat kepuasan pasien di RSUD H. Badarudin Tabalong Kalimantan 

Selatan yang menyimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pasien. 

Harlie (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan 

jasa terhadap tingkat kepuasan pasien, sedangkan dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap tingkat 

kepuasan masyarakat. Data penelitian yang dilakukan oleh Harlie (2011) diambil di 

RSUD H. Badarudin Tabalong Kalimantan Selatan, sedangkan pada penelitian ini 

penulis menggunakan data yang diambil dari Puskesmas di kota Boyolali. 

Dalam penelitian ini penulis berkeinginan meneliti mengenai pengaruh 

kualitas pelayanan publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat Puskesmas di 

pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, alasan pengambilan sampel di Boyolali 

adalah karena di daerah Boyolali masih terdapat Puskesmas dengan pelayanan 

kesehatan untuk masyarakat yang kurang memadai dan kurang memenuhi standar di 

bidang pelayanan publik yaitu bidang kesehatan, dan peneliti berkeinginan untuk 

mengetahui pengaruh antara bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati terhadap tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Boyolali. 

Organisasi pelayanan publik pada umumnya memiliki struktur yang tidak 

ramping dengan kualitas SDM yang rendah. Manajemen day to day yang dijalankan 

secara tidak profesional tidak terlihat pada keluhan masyarakat tentang buruknya 

pelayanan mereka, seperti terlihat pada kasus-kasus yang sudah bukan merupakan 

rahasia umum seperti sogokan (uang pelicin), suap dan korupsi. Oleh karena itu 
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pelayanan publik seharusnya dimainkan oleh tenaga profesional dengan struktur 

yang lebih ramping menurut standar etika profesi yang benar, melayani dengan 

memiliki integritas, berperilaku adil, dan jujur serta manusiawi menjalankan tugas 

dengan melayani publik dengan ramah, efisien, cepat dengan tanpa prasangka atau 

salah urus. Namun demikian masalah yang perlu dipikirkan bahwa pelayanan publik 

yang kini berlangsung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain 

memiliki kesan yang buruk dan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan secara 

menyeluruh. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berkeinginan melakukan penelitian  

dengan judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP 

TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA PUSKESMAS DI PEMERINTAH 

DAERAH BOYOLALI.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Yamit (2005:10-11), 

dimensi kualitas adalah reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), 

assurance (jaminan), empathy (empati), dan tangible (bukti langsung). Dengan  

kondisi  tersebut,  maka  pertanyaan  penelitian  dapat  diajukan  sebagai berikut: 

1. Seberapa  besar  pengaruh  tangible  terhadap  kepuasan  pasien pada Puskesmas 

di Pemerintah Boyolali? 

2. Seberapa  besar  pengaruh  reliability  terhadap  kepuasan  pasien  pada 

Puskesmas di Pemerintah Boyolali? 

3. Seberapa besar pengaruh responsiveness terhadap kepuasan pasien pada 

Puskesmas di Pemerintah Boyolali? 
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4. Seberapa  besar  pengaruh  assurance  terhadap  kepuasan  pasien pada 

Puskesmas di Pemerintah Boyolali? 

5. Seberapa  besar  pengaruh  empathy  terhadap  kepuasan  pasien pada Puskesmas 

di Pemerintah Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka tujuan dalam penelitian adalah 

untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh tangible terhadap kepuasan konsumen pada 

Puskesmas di Pemerintah Boyolali. 

2. Untuk menganalisis pengaruh reliability terhadap kepuasan konsumen pada 

Puskesmas di Pemerintah Boyolali. 

3. Untuk  menganalisis  pengaruh  responsiveness  terhadap  kepuasan konsumen 

pada Puskesmas di Pemerintah Boyolali. 

4. Untuk menganalisis pengaruh assurance terhadap kepuasan konsumen pada 

Puskesmas di Pemerintah Boyolali. 

5. Untuk menganalisis pengaruh empathy terhadap kepuasan konsumen pada 

Puskesmas di Pemerintah Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan dapat memberikan 

maanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Puskesmas, sebagai bahan masukan dan  informasi bagi  rumah  sakit untuk 

perbaikan kualitas pelayanan guna memenuhi kepuasan pasien, sehingga dapat 
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menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil dalam mengukur 

kebijaksanaan di masa yang akan datang. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan tentang informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk 

perbandingan dalam penelitian serupa. 

3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan mencoba menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan sistematika pembahasan, penulis mengacu pada prinsip 

dasar metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 

lima bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam 

penelitian, yaitu konsep dasar pelayanan publik, kepuasan 

masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan, standar pelayanan minimal, penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mengurangi tentang populasi dan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini mengemukakan tentang pengolahan data serta 

pembahasan dari hasil analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-

saran. 


