
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah  saat ini dirasakan belum 
memenuhi harapan  masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan  masyarakat yang 
disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Demikian juga dalam pelayanan 
kesehatan, keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga banyak dijumpai. Tentunya 
keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan  dampak buruk bagi pemerintah. Lebih jauh 
lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.  

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan kesehatan adalah dengan 
melakukan survei kepuasan  masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 

Dengan telah selesainya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 
dilaksanakan Puskesmas Tembelang di wilayah kerjanya pada Desember 2019, maka perlu 
disusun laporan akhir hasil survei kepuasan  masyarakat di Puskesmas Tembelang.  
 
1.2 Tujuan 

Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna 
layanan  dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Tembelang. 

 
1.3 Sasaran 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan dalam menilai 
kinerja pelayanan di Puskesmas Tembelang. 

2. Mendorong semua pelaksana pelayanan di Puskesmas Tembelang untuk meningkatkan 
mutu pelayanan. 

3. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di 
Puskesmas Tembelang. 

 
1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup survei ini meliputi pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas 
Tembelang di wilayah kerja Puskesmas Tembelang 

 
1.5 Manfaat 

1. Diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan 
pelayanan di Puskesmas Tembelang 

2. Diketahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan di Puskesmas Tembelang 
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat 
4. Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 

pelayanan  di Puskesmas Tembelang 
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja Puskesmas Tembelang 

 
1.6 Dasar Hukum 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik       
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 ); 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman 
Manajemen Puskesmas ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423 );



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Publik; 

4. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2017 - 2019; 

5. Keputusan Kepala Puskesmas Tembelang Nomor 188.4 / 060 / 415.17.11 / 2017 Tentang 
Manual Mutu Puskesmas Tembelang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1. Pelayanan Publik 
  

Menurut Undang-undang nomer 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan 
Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 

Dewasa  ini  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih dihadapkan pada kondisi yang 
belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi 
terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah 
pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan 
pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, 
informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. 

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara 
bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai 
aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi  sistem  pelayanan  publik  yang  
berisi  nilai,  persepsi,  dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia 
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 
dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-
cita tujuan nasional. 

Standar    Pelayanan    adalah    tolok    ukur    yang dipergunakan sebagai pedoman   
penyelenggaraan pelayanan publik   dan   acuan   penilaian   kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka    pelayanan yang 
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Penyelenggara pelayanan publik termasuk puskesmas berkewajiban  menyusun  dan 
menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 
masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam  menyusun  dan  menetapkan  standar pelayanan 
wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (Undang-undang no 25 tahun 2009). 
 
2.2. Puskesmas 
 

Pusat  Kesehatan  Masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  Puskesmas adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 
(Permenkes 75 tahun 2014).  

Puskesmas bertanggung  jawab  atas  kesehatan  masyarakat  di  wilayah  kerjanya pada 
satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi 
menyelenggarakan Upaya Kesehatan  Masyarakat  (UKM)  dan  Upaya  Kesehatan  
Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 



(RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan dinas kesehatan kabupaten/kota. 
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan   Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan 
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi 
menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya. Puskesmas dalam 
Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari dinas kesehatan 
kabupaten/kota sebagai UPTD dinas kesehatan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, Puskesmas 
melaksanakan tugas dinas kesehatan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepadanya, antara lain 
kegiatan dalam Standar Pelayanan Minimal   (SPM)   Bidang   Kesehatan   Kabupaten/kota   
dan   upaya kesehatan yang secara spesifik dibutuhkan masyarakat setempat (local specific). 

Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus memenuhu 
standar yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan   Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat,diatur persyaratan standar yang harus dipenuhi puskesmas menurut 
kategori puskesmas. Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, 
prasarana, peralatan   kesehatan,   ketenagaan,   kefarmasian   dan laboratorium. Lokasi 
pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan: a. geografis; b. aksesibilitas untuk jalur 
transportasi; c. kontur tanah; d. fasilitas parkir; e. fasilitas keamanan; f. ketersediaan utilitas 
publik; g. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan h. kondisi lainnya. Peralatan kesehatan di 
Puskesmas harus memenuhi persyaratan: a. standar mutu, keamanan, keselamatan; b. memiliki   
izin   edar   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang- undangan; dan c.  diuji  dan  dikalibrasi  
secara  berkala  oleh  institusi  penguji  dan pengkalibrasi yang berwenang. 

Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non 
kesehatan. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan 
analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, 
jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, 
ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan 
pembagian waktu kerja. Jenis Tenaga Kesehatan paling sedikit terdiri atas: a. dokter atau dokter 
layanan primer; b. dokter gigi; c. perawat; d. bidan; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga 
kesehatan lingkungan; g. ahli teknologi laboratorium medik; h. tenaga gizi; dan i. tenaga 
kefarmasian. Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, 
administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Tenaga 
Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar  pelayanan,  
standar  prosedur  operasional,  etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan 
kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya 
dalam bekerja. 

Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya 
kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi 
upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya 
kesehatan masyarakat esensial meliputi: a. pelayanan promosi kesehatan; b. pelayanan 
kesehatan lingkungan; c.  pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; d. pelayanan 
gizi; dan e.  pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya kesehatan masyarakat 
pengembangan merupakan   upaya   kesehatan   masyarakat   yang kegiatannya memerlukan 
upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi   dan   intensifikasi   pelayanan,   
disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber 
daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. Upaya   kesehatan   perseorangan   tingkat   
pertama   dilaksanakan dalam bentuk: a. rawat jalan; b. pelayanan gawat darurat; c.  pelayanan 
satu hari (one day care); d. home care; dan/atau e.  rawat   inap   berdasarkan   pertimbangan  
kebutuhan  pelayanan kesehatan. 

 



2.3. Survei Kepuasan Masyarakat 
Penyelenggara pelayanan publik termasuk puskesmas wajib melakukan Survei Kepuasan 

Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat yang 
dilakukan terhadap unit penyelenggaraan  pelayanan  publik  menggunakan  indikator dan 
metodologi survei yang sudah ditentukan.( Permenpan 14 tahun 2017) 

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan 
prinsip : 
1. Transparan 

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh 
masyarakat. 

2. Partisipatif 
Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat harus melibatkan peran serta 
mayarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasl survei yang sebenarnya. 

3. Akuntabel 
Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepetingan 
berdasarkan kaidah umum yang berlaku. 

4. Berkesinambungan  
Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk 
mengetahui perkembangan peningkatan mutu pelayanan. 

5. Keadilan 
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan 
tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama. golongan dan lokasi geografis serta 
perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 

6. Netralitas 
Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, pelaksana survei tidak boleh mempunyai 
kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak. 
Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan menilai beberapa unsur pelayanan. Unsur 

pelayanan meliputi :  
1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, 
baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur 
Prosedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya / tarif 
Biaya / tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam meperoleh 
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk spesifikai jenis pelayanan 
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil 
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana 
Kompetensi pelaksana adalah kemempuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. 
 



7. Perilaku pelaksana 
Perilaku pelaksanan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tatacara pelaksanaan penanganan 
pengaduan dan tindaklanjut. 

9. Sarana dan prasarana 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 
dan tujuan. Prasaranan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk 
benda bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 
(gedung). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
METODE SURVEI 

 
3.1. Metode Survei 

Pelaksanaan survei menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran 
menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan 
dalam kuisioner dan yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei serta dapat 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan  persepsi seseorang atau sekelompok orang 
terhadap suatu jenis pelayanan. Pada Skala Likert responden diminta untuk menentukan 
persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia. 

 
3.2. Jenis dan Sumber Survei 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer survei dengan 
sumber data secara langsung kepada responden mengenai kepuasan masyarakat. Data sekunder 
berupa data profil Puskesmas Tembelang. 

 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau menanyakan unsur-unsur 
pelayanan kepada masyarakat. Dan kemudian dituangkan dalam kuisioner. 

 
3.4. Metode Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel / pemilihan responden secara acak terstruktur, dimana di setiap 
unit pelayanan di Puskesmas tembelang dibagi rata dan sisa dari pembagian dipilih responden di 
desa wilker Puskesmas Tembelang 

 
3.5. Populasi dan Sampel 

Besaran populasi diambil dari jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tembelang. 
Sedangkan jumlah sampel diambil dengan menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan 
yaitu sebesar 377 sampel. 

 
3.6. Waktu dan Lokasi Survei 

Waktu pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 2-15 Desember 2019, yang 
di dalam gedung Puskesmas dilaksanakan saat pengunjung menunggu antrian pelayanan di ruang 
tunggu unit layanan, sedangkan pengumpulan di  desa menyesuaikan jadwal kegiatan Bidan 
desa, 

Lokasi pengumpulan data adalah di ruang tunggu unit pelayanan Puskesmas Tembelang 
dan sebagian di masing-masing desa wilayah kerja Puskesmas Tembelang 

 
3.7. Langkah Pelaksanaan Survei 

1. Persiapan Survei 

a. Penetapan pelaksana 
Pelaksana survei adalah tim survei dan keluhan pelanggan yang ditetapkan dengan 
Keputusan  Kepala Puskesmas Tembelang. 

b. Penyiapan bahan survei 

1) Kuisioner 
Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuisioner sebagai alat bantu pengumpulan 
data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuisioner sesuai dengan 
pedoman , dan terlampir pada Lampiran 1 laporan ini. 

 



2) Bagian kuisioner 

a) Bagian pertama 
Bagian pertama berisi judul kuisioner, Puskesmas Tembelang dan tahun pelaksanaan 
survei. 

b) Bagian kedua 
Bagian kedua berisi waktu pelaksanaan survei (tanggal survei) dan identitas responden, 
yaitu : jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan alamat (dalam wilayah atau  luar 
wilayah) 

c) Bagian ketiga 
Bagian ketiga berisi daftar pertanyaan yang terstruktur dimana pertanyaan dengan 
jawaban pilihan berganda.  

3) Bentuk jawaban 
Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner, berupa 
jawaban  pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan  jawaban  pertanyaan kuisioner 
bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas 
pelayanan dimulai dari sangat baik / puas sampai dengan tidak baik / tidak puas. 
Pembagian jawaban dibagi dalam 4(empat) kategori, yaitu : 

a. tidak baik, diberi nilai persepsi 1; 
b. kurang baik, diberi nilai persepsi 2; 
c. baik, diberi nilai persepsi 3; 
d. sangat baik, diberi nilai persepsi 4. 

2. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 
a. Penetapan Jumlah Responden 

Teknik penarikan sampel / pemilihan responden secara acak terstruktur, dimana di setiap 
desa wilayah kerja Puskesmas tembelang dibagi rata dan bila ada sisa dari pembagian 
dipilih responden di puskesmas induk. 
Besaran populasi diambil dari jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tembelang. 
Sedangkan jumlah sampel diambil dengan menggunakan tabel sampel dari Krejcie and 
Morgan . Lampiran 2. 

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 
c. Lokasi pengumpulan data adalah di ruang tunggu unit pelayanan Puskesmas Tembelang 

dan sebagian di masing-masing desa wilayah kerja Puskesmas Tembelang 
d. Waktu pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 2-15 Desember 2019, 

yang di dalam gedung Puskesmas dilaksanakan saat pengunjung menunggu antrian 
pelayanan di ruang tunggu unit layanan, sedangkan pengumpulan di  desa menyesuaikan 
jadwal kegiatan Bidan desa, 
 

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 
a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau menanyakan unsur-unsur 
pelayanan kepada masyarakat. 

b. Pengisian Kuisioner 
Pengisian kuisioner dilakukan oleh petugas pengumpul data setelah melakukan 
wawancara atau menanyakan kepada responden. 
 

4. Pengolahan Data 
Data yang dikumpulkan diolah secara manual dengan Microsoft Office Excel. Dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Data yang sudah terkumpul, direkap dalam bentuk tabel excel.  



b. Masing-masing unsur pelayanan  / pertanyaan dijumlahkan. 
c. Masing-masing unsur pelayanan  / pertanyaan dirata-rata. 

Nilai rata-rata per unsur didapat dari jumlah seluruh nilai unsur dibagi jumlah responden 
yang mengisi kuisioner. 

Rumus nilai rata-rata perunsur =  total nilai per unsur  

              responden yang mengisi 
d. Menentukan nilai rata-rata tertimbang per unsur. 

Nilai rata-rata tertimbang didapat dari nilai rata-rata perunsur dikalikan nilai bobot rata-
rata tertimbang, yaitu 0,11 (apabila 9 unsur). 
Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus  
 = Nilai rata-rata per unsur  x 0,11 

e. Menentukan nilai IKM per unsur 
Nilai IKM per unsur didapat dari nilai rata-rata per unsur dikali 25 sebagai nilai 
konversi dari nilai dasar. 

f. Menentukan nilai SKM 
Nilai SKM didapat dari jumlah total nilai rata-rata tertimbang per unsur. 

g. Menentukan nilai IKM 
Nilai IKM didapat dari nilai SKM dikali 25 sebagai nilai konversi dari nilai dasar. 

h. Menentukan nilai persepsi mutu pelayanan 
Persepsi mutu pelayanan didapat dari tabel dibawah ini : 
Tabel 3.1. Nilai persepsi mutu 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI 
INTERVAL (N) 

NILAI INTERVAL 
KONVERSI (NIK) 

MUTU 
PELAYANAN (X) 

NILAI 
KINERJA (Y) 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat baik 

 
5. Pelaporan Hasil  

Laporan hasil meliputi indeks, analisis dan rencana perbaikan. 



BAB IV 
HASIL SURVEI 

 
4.1. Profil Wilayah Kerja Puskesmas Tembelang 

 
4.1.1. Wilayah Kerja, Geografi dan Demografi 
 Kecamatan Tembelang terletak di wilayah Utara Kabupaten Jombang dengan jarak ± 7 
km dari pusat kota Jombang. Puskesmas Tembelang terletak di tepi jalan Raya Pesantren nomor 
302, dan hal ini merupakan suatu kemudahan bagi Puskesmas Tembelang dalam hal melakukan 
pelayanan rujukan ke RSUD Jombang maupun ke RSUD Ploso. 
 KecamatanTembelang sendiri terdiri dari 15 desa, dan mempunyai 2 puskesmas yaitu 1) 
Puskesmas Tembelang (wilayah kerja: 7 desa), dan 2) Puskesmas Jatiwates (wilayah kerja : 8 
desa). 
 Secara geografis, posisi Puskesmas Tembelang terletak pada 7o48’94,9” Lintang Selatan 

dan 112o23’20,5”Bujur Timur dengan luas wilayah kerja 16,12 km2, serta batas wilayah kerja: 
- Sebelah Utara  : Puskesmas Jatiwates 
- Sebelah Selatan  : Puskesmas Tambakrejo 
- Sebelah Timur  : Puskesmas Dukuhklopo 
- Sebelah Barat  : Puskesmas Megaluh. 
 Peta wilayah kerja Puskesmas Tembelang ditunjukkan gambar berikut: 
 

 
 

Gambar 4.1 Peta Wilayah kerja Puskesmas Tembelang 
U 

S 



Data Jumlah Penduduk Wilayah Kerja Puskesmas Tembelang Tahun 2018 tercabtum pada tabel 4.1.1 

 

Tabel 4.1.1. Data Jumlah Penduduk Wilayah Kerja Puskesmas Tembelang Tahun 2018 Sumber:Puskesmas Tembelang, 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

NO DESA 
Jumlah 

Jumlah 
Laki Perempuan 

  1   Mojokrapak     3.275      3.289      6.564  

  2   Kali Kejambon     1.929      1.914      3.843  

  3   Kedung Losari     2.030      2.050      4.080  

  4   Tamping Mojo     2.100      2.233      4.333  

  5   Pesantren     1.532      1.402      2.934  

  6   Tembelang     1.256      1.360      2.616  

  7   Sentul     1.753      1.971      3.724  

Jumlah  13.875    14.219    28.094  



Data wilayah dan fasilitas kesehatan wilayah kerja Puskesmas Tembelang disajikan pada tabel 4.1.2 berikut: 

 

No. Desa 
Luas 

wilayah  
(km2) 

Jarak ke 
Pusk 
(km) 

Waktu 
tempuh ke 

Pusk 

Jumlah Jumlah Sekolah Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

RW/RT Rumah KK TK/ 
RA SD/MI SMP/

MTs 
SMA/
MA 

Pon-
tren P

us
tu

 

P
ol

in
de

s 

dr
/B

id
an

 

P
er

aw
at

/ 
P

er
aw

at
 

G
ig

i 
K

lin
ik

 
Sw

as
ta

 

A
po

ti
k/

 
B

at
tr

a 

1 Mojorakapak 2,59 1,7 6 menit 12 / 65 1.793 2.064 3/1 3/1 2/- 1/- - 1 - 1/2 1/- 1 1/- 

2 Kalikejambon 1,83 5 12 menit 6 / 34  1.087 1.197 1/1 1/1 -/1 -/1 1 - 1 -/4 1/- - -/- 

3 Kedunglosari 2,33 4,5 10 menit 11 / 38 1.227 1.303 3/1 2/1 -/1 -/- - 1 - -/2 -/- - -/- 

4 Tampingmojo 2,38 3 6 menit 8 / 32 1.357 1.609 2/1 1/1 -/1 -/- - - 1 -/1 -/- - -/- 

5 Pesantren 2,12 0 1 menit 4 / 24  901 991 1/1 2/1 -/- -/- - - 1 2/1 1/- - -/- 

6 Tembelang 1,98 0,4 2 menit 7 / 25 902 918 1/1 1/1 -/1 -/- - - 1 1/1 -/- - -/- 

7. Sentul 2,89 2,5 8 menit 8/ 23  1.326 1.194 1/1 3/1 -/- -/- - - 1 -/2 1/1 - -/2 

Jumlah 16,12   56 / 241 8.593 9.276 12/7 13/7 2/4 1/1 1 2 5 4/13 4/1 1 1/2  

Tabel 4.1.2. Data Wilayah Kerja Puskesmas Tembelang tahun 2017. Sumber: Puskesmas Tembelang, 2018 

Dari tabel diatas terlihat bahwa desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Sentul, yang terjauh Desa Kalikejambon yang otomatis  
waktu tempuh ke puskesmas paling lama (12 menit). Sedangkan dengan jumlah KK dan rumah terbanyak adalah Desa Mojokrapak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.2. Jenis Pelayanan 
Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Tembelang tercantum pada tabel 4.1.3. 

KEGIATAN FASILITAS PELAYANAN JENIS PELAYANAN 

DALAM GEDUNG  Poli Umum  - Pemeriksaan umum di jam kerja  
- Konsultasi antar klinik  
- Pemeriksaan Kesehatan Pelajar 
- Pemeriksaan kesehatan umum 
- Pemeriksaan Haji tahap I dan II 
- Surat keterangan Visum et Repertum (luar) 
- Rujukan 

 Pelayanan KIA-KB-Imunisasi - Pemeriksaan dan pengobatan balita 
- Pemeriksaan dan pengobatan ibu hamil (ANC Terpadu) 
- Pemeriksaan calon pengantin (perorang) 
- Pelayanan KB Suntik 1 bulan dan 3 bulan 
- Pemasangan dan pelepasan Implan 
- Pemasangan dan pelepasan IUD 
- Pelayanan KB kondom 
- Pelayanan Imunisasi 
- Rujukan 

 Poli Gigi  - Pemeriksaan dan pengobatan gigi 
- Konsultasi Gigi 
- Rujukan 

 Unit Gawat Darurat (UGD) - Pemeriksaan umum/karcis harian 
- Pelayanankegawat daruratan 
- Tindakan bedah minor  
- Melayani rujukan 

 Laboratorium  - Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Parasitologi dan cairan 
tubuh, Imunologi Serologi dan Mikrobiologi. 

- Koordinasi lintas program  
- Rujukan  

 
 Rawat Inap - Melayani rawat rujukan dari UGD, BP Umum, KIA. 

- Administrasi klaim asuransi 



KEGIATAN FASILITAS PELAYANAN JENIS PELAYANAN 

- Surat keterangan kematian 
- Pemeriksaan EKG 
- Rujukan 

 PONED - Melayani rujukan dari Poli KIA/KB 
- Melayani Persalinan.  
- Rujukan 

 Klinik Sanitasi - Konsultasi 
- Pemeriksaan sampel air, sampel makanan 
- Penyuluhan 

 Klinik Gizi - Pengukuran status gizi 
- Konsultasi gizi dan diet 
- Pemberian makanan tambahan 

 TFC (Theurapetic Feeding Center) - Perawatan gizi kurang dan buruk 

 Pelayanan Obat - Memberikan obat sesuai resep 

 Poli VCT (Voluntary Counseling Test) - Konseling HIV/AIDS pada kelompok resiko 
- Pemeriksaan laboratorium  
- Layanan rujukan ke faskes lanjutan 

LUAR GEDUNG  - Promosi Kesehatan 
- Kesehatan Lingkungan 

 
- Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga 

Berencana termasuk Usaha Kesehatan 
Sekolah dan Kesehatan Reproduksi Remaja 

 
 
 

- Gizi Masyarakat 
 
 

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular 

- Penyuluhan kesehatan dalam dan luar gedung, PHBS, Desa Siaga. 
- Penyehatan lingkungan, penyehatan Sumber Air Bersih, penyehatan 

TPM, penyehatan TTU. 
- Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Pembinaan kader posyandu, 

Pendampingan Ibu Hamil oleh kader kesehatan, Nenek Asuh, 
Pemantauan Tumbang Anak Balita dan Pra Sekolah, Deteksi dini 
kanker serviks, PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari ibu ke anak), 
Skrining kesehatan siswa baru, pembinaan guru UKS, pembinaan 
kader UKS, penyuluhan kesehatan remaja. 

- TPG, Pemantauan status gizi balita di posyandu, KP-ASI, Pelacakan 
gizi buruk/kurang, Kader motivator ASI, Outlet TTD mandiri, 
Penyuluhan gizi di sekolah. 

- TBC, Kusta, Diare, HIV. 



KEGIATAN FASILITAS PELAYANAN JENIS PELAYANAN 

- Kesehatan Jiwa dan Napza 
 

- Perkesmas (Perawatan Kesehatan 
Masyarakat) 

- Program Kreatif “BUSEH SICELITA” 
- Program Inovasi “GERBANG BERTAMU” 

- Penyuluhan kesehatan jiwa dan napza, pembentukan kader kesehatan 
jiwa, kunjungan rumah ODGJ, pendampingan ketergantungan napza. 

- Kunjungan rumah/askep keluarga rawan. 
- Kelas calon pengantin (catin) di KUA Kecamatan Tembelang. 
- Sikat gigi masal dan CTPS di SD/MI. 

 - Puskesmas Pembantu (Pustu) 
- Puskesmas Keliling  
- Polindes  
- Posyandu balita 
- Posyandu lansia 
- TPG (Taman Pemulihan Gizi) 

 

  
Kunjungan rumah :  
- PenderitaTBC 
- Penderita Kusta 
- Penderita Gangguan Jiwa dan Napza 
- Balita Gizi Buruk atau Gizi Kurang 

 

 

Tabel 4.1.3. Jenis Pelayanan di Puskesmas Tembelang tahun 2017 Sumber: Puskesmas Tembelang, 2018 
 
 



4.1.3. Ketenagaan 
 

Data ketenagaan di Puskesmas Tembelang terlihat pada tabel 4.1.4 berikut ini : 

No. Jenis Ketenagaan Yang ada 
sekarang 

Keku-
rangan 

Status 
Kepegawaian 

Ket 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 
 

1. 
2. 
 
 

1. 
 
 

1. 
 

2. 
3. 
 

I. Puskesmas Induk 
Dokter 
 
Dokter gigi 
SKM  
S1 Perawat 
D III Perawat 
 
SPK 
D IV Kebidanan 
D III Kebidanan  
D III Gizi 
D III Perawat Gigi 
Sanitarian 
Analis Kesehatan 
D III Farmasi 
SM Farmasi 
Akupunkturis 
 
II. Puskesmas Pembantu 
D III Perawat 
D III Kebidanan 
 
III. Polindes 
D III Bidan 
 
IV. Tenaga Penunjang 
Administrasi 
 
Sopir 
Penjaga 

 
2 
 
1 
- 
6 
9 
 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 
 
2 
2 
 
 
5 
 
 
3 
 
1 
1 

 
- 
 
- 
1 
- 
- 
 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 

3 
 
- 
- 

 
1 PNS, 1 Kontrak 
Pemda 
PNS 
 
3 PNS, 3 Sukwan  
3 PNS, 3 Honorer, 3 
Sukwan 
PNS 
PNS 
6 PNS, 6 Sukwan 
PNS 
PNS 
Honorer 
1 PNS,1 Sukwan 
PNS 
PNS 
Sukwan 
 
 
1 PNS,1 Honorer 
Sukwan 
 
 
2 PTT, 3 Sukwan 
 
 
1 PNS, 1 Honorer, 1 
Sukwan 
Sukwan 
PNS 

 

  Tabel 4.1.4. Data Ketenagaan di Puskesmas Tembelang tahun 2018. Sumber: Puskesmas 
Tembelang, 2017. 
 

 Puskesmas Tembelang memiliki tenaga dokter fungsional 2 (dua) orang yang mana 
secara bergantian melayani pasien di poli umum maupun di unit rawat inap dan UGD serta 
PONED.  

Untuk tenaga bidan saat ini masih perlu tambahan karena tenaga bidan masih ada 
yang rangkap tugas sebagai bidan di desa dan tenaga PONED. Demikian pula dengan 
perawat dimana perawat UGD merangkap tugas sebagai perawat unit rawat inap. 

Tenaga administrasi yang dimiliki Puskesmas Tembelang masih sangat terbatas 
dengan kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 2 orang dimana 1 (satu) orang sebagai Kepala 
Tata Usaha yang merangkap sebagai koordinator kepegawaian dan sisanya sebagai tenaga 



loket pendaftaran. Demikian pula tenaga bendahara yang di rangkap tugas oleh tenaga 
fungsional (perawat, bidan dan gizi). 

 
4.1.4. Obat dan Bahan Habis Pakai 
 

Secara keseluruhan jenis obat yang tersedia di Puskesmas Tembelang sebagian besar 
sudah ada, akan tetapi ada beberapa item obat yang sudah tidak diproduksi tetap masuk 
didalam indikator kecukupan obat di puskesmas. 
 
4.1.5. Peralatan, Sarana dan Prasarana 
 

Peralatan kesehatan yang ada di Puskesmas Tembelang masih kurang bila 
dibandingkan dengan standar peralatan minimal yang harus dipenuhi dalam Permenkes 75 
tahun 2014, dan akan diusulkan dalam rencana usulan kegiatan secara berkelanjutan. 

Data sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas Tembelang terlihat di tabel 4.1.5. 

No Jenis Sarana / Prasarana Jumlah 
Kondisi  

RR RS RB 
I. Sarana Kesehatan 
1. Puskesmas Pembantu 2 1 1  
2. Puskesmas Keliling 1 1   
3. Polindes 5 5   
4. Rumah dinas dokter 1 1   
5. Rumah dinas perawat 1 1   
6. Rumah dinas bidan 1 1   
7. Ambulance     
8. Sepeda motor 4 1 3  

II. Sarana penunjang 
1. Almari Besi 15    
2. Rak Kayu 7    
3. Filling Besi 2    
4. Lemari Kaca 9    
5. Papan Nama Instansi 1    
6. Lemari Kayu 2    
7. Kursi Kayu 6    
8. Tempat Tidur Besi 8    
9. Meja Tulis 33    

10. Kursi Putar 3    
11. Kursi Biasa 18    
12. Bangku Tunggu 15    
13. Kursi Lipat 15    
14. Lemari Es 4    
15. AC Split 1    
16. Kipas Angin 9    
17. Kompor Gas 1    
18. Tabung Gas 1    
19. Televisi 1    
20. Cassete Recorder 1    
21. PC Unit 6    
22. Laptop 5    



No Jenis Sarana / Prasarana Jumlah 
Kondisi  

RR RS RB 
23. Printer 3    
24. Hub 1    
25. Peralatan Jaringan Lainnya 1    
26. Mesin Fogging 1    
Keterangan: 
RR : Rusak Ringan; RS : Rusak Sedang; RB: Rusak Berat. 
Tabel 4.1.5. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas 
Tembelang Tahun 2016. Sumber: Puskesmas Tembelang, 2018 

 
Sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Tembelang dirasa masih kurang dalam 

menunjang pelayanan serta telah mengajukan tambahan maupun perbaikan sarana prasarana. 
 

4.2. Karakteristik Responden 
Jumlah responden yang diambil dalam survei ini berjumlah 380 responden dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak.  
4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.1. 

No Jenis kelamin Frekuensi Persentase 
1 Tidak diketahui 3 0.79 
2 Laki-laki 95 25.00 
3 Perempuan 279 74.21 
  TOTAL 377 100 

Tabel 4.2.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Grafik 4.2.1. Gambaran Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Responden survei ini lebih banyak perempuan, yaitu sebanyak 279 responden 
(74,21%). Responden laki-laki sebanyak 95 responden (25%), sedangkan sisanya sejumlah 3 
responden (0,79%) tidak menjawab.  
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4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Distribusi responden berdasarkan usia tampak pada tabel 4.2.2. 

No Usia Frekuensi Persentase 
1 Tidak diketahui 13 3,42 
2 < 20 tahun 2 0,53 
3 20 - 40 tahun 277 73,68 
4  > 40 tahun 85 22,37 
  TOTAL 377 100 

Tabel 2.4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 
 
Grafik 4.2.2. Gambaran Distribusi Responden berdasarkan Usia 

 Berdasarkan tabel dan grafik 4.2.2 disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
berusia antara 20-40 tahun, yaitu sebanyak 277 responden (73,68%). Responden yang berusia 
lebih dari 40 tahun sejumlah 85 responden (22,37%), responden yang berusia kurang dari 20 
tahun sejumlah 2 responden (0,53%) dan sisanya 13 responden (3,42%) tidak menjawab. 
 
4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Karateristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2.3. 

No Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
1 Tdk diketahui 13 3,42 
2 Tak sekolah 1 0,26 
3 SD 27 7,11 
4 SMP 124 32,63 
5 SMA 170 45,53 
6 Diploma 24 6,32 
7 S1 keatas 18 4,74 
  TOTAL 377 100 

Tabel 4.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 
  
 Grafik 4.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 
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 Responden terbanyak yaitu sejumlah 170 responden (45,53%) berpendidikan SMA, 
sedangkan yang berpendidikan SMP sejumlah 124 responden (32,63%). Responden lain yang 
berpendidikan SD sejumlah 27 responden (7,11%), sejumlah 18 responden (4,74%) 
berpendidikan S1 keatas, sejumlah 17 responden (4,47%) berpendidikan Diploma, namun ada 
1 responden (0,26%) tidak bersekolah dan 13 responden (3,42%) tidak menjawab. 
 
4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan pekerjaaan responden, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 
4.2.4. 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 
1 Tdk diketahui 30 7,89 
2 PNS 11 2,89 
3 TNI / POLRI 0 0 
4 Petani 39 10,26 
5 Swasta 147 39,47 
6 Wiraswasta 40 10,53 
7 Lainnya 110 28,95 
  TOTAL 377 100 

Tabel 4.2.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

  
 Grafik 4.2.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
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 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan jumlah terbanyak adalah yang bekerja 
dibidang swasta yaitu sejumlah 147 responden (39,47%). Responden yang bekerja sebagai 
Petani sejumlah 39 responden (10,26%), yang bekerja dibidang wiraswasta sejumlah 40 
responden (10,53%), yang bekerja sebagai PNS maupun pensiunan PNS sejumlah 11 
responden (2,89%). Tidak ada responden yang bekerja sebagai anggota TNI / POLRI maupun 
pensiunannya. Sejumlah 110 responden (28,95%) bekerja dibidang lain; misalnya sebagai ibu 
rumah tangga, buruh tani, pedagang keliling, dll. Namun terdapat 30 responden (7,89%) tidak 
menjawab pertanyaan tentang pekerjaan. 
 
4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat 

 
Distribusi responden berdasarkan alamat tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel 
4.2.5. 

No Alamat Frekuensi Persentase (%) 
1 Tdk diketahui 5 1,32 
2 Dalam wilayah 345 91,58 
3 Luar wilayah 27 7,105263158 
  TOTAL 377 100 

Tabel 4.2.5. Distribusi Responden Berdasarkan Alamat 

 
Grafik 4.2.5. Distribusi Responden Berdasarkan Alamat 

 Alamat responden dibagi menjadi di dalam wilayah dan di luar wilayah kerja 
Puskesmas Tembelang. Sebagian besar responden yaitu sejumlah 345 responden (91,58%) 
berada dalam wilayah sedangkan sejumlah 27 responden (7,1%) berada di luar wilayah kerja 
Puskesmas Tembelang dan sisanya sejumlah 5 responden (1,32%) tidak menjawab 
pertanyaan tersebut. 
 
4.3. Distribusi Data berdasarkan Unsur Pelayanan 

Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tembelang tahun 2017 dilaksanakan dengan 
dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
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Publik. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sejumlah 9 
indikator unsur pelayanan; yaitu  

1. kesesuaian persyaratan pelayanan,  
2. kemudahan prosedur pelayanan,  
3. kecepatan pelayanan,  
4. kewajaran tarif pelayanan,  
5. kesesuaian pelayanan dengan daftar,  
6. kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,  
7. kesopanan petugas dalam pelayanan,  
8. kualitas sarana dan prasarana pelayanan 
9. kejelasan penanganan pengaduan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
ANALISIS DATA 

 
5.1. Analisa Unsur Pelayanan 

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dari tiap unsur pelayanan dapat 
dilihat pada tabel 5.1.1 

No Unsur Pelayanan Nilai IKM Interpretasi IKM 

1 
Kesesuaian persyaratan untuk 
mendapatkan pelayanan 

80,00 BAIK 

2 
Kemudahan prosedur untuk 
mendapatkan pelayanan 

80,39 BAIK 

3 
Kecepatan petugas dalam 
memberikan pelayanan 

76,58 KURANG BAIK 

4 
Kewajaran biaya / tarif dalam 
mendapatkan pelayanan 

85,66 BAIK 

5 
Kesesuaian pelayanan yang 
dicantumkan pada daftar dengan 
pelayanan yang dilaksanakan 

76,33 KURANG BAIK 

6 
Kemampuan petugas dalam 
memberikan pelayanan 

78,30 BAIK 

7 
Kesopanan dan keramahan 
petugas dalam memberikan 
pelayanan 

83,44 BAIK 

8 
Kualitas sarana dan prasarana 
dalam pelayanan 

76,51 KURANG BAIK 

9 
Kejelasan penanganan 
pengaduan pengguna pelayanan 

85,65 BAIK 

 Tabel 5.1.1 Nilai IKM Tiap Unsur Pelayanan 
 Dari 9 unsur pelayanan yang diajukan kepada responden, pada 6 unsur pelayanan 
mendapat nilai IKM dengan interpretasi “BAIK”, namun terdapat 3 unsur yang dinilai 
“KURANG BAIK” yaitu pada unsur kecepatan pelayanan, unsur kesesuaian pelayanan yang 
dicantumkan pada daftar dengan pelayanan yang dilaksanakan dan unsur sarana prasarana 
pelayanan. 
 Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai SKM sebesar 3,22. Kemudian 
dilakukan perkalian antara nilai SKM dengan angka konversi 25, sehingga didapatkan nilai 
IKM tahun 2019 yaitu 80,53. 



Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan di Puskesmas Tembelang sebesar 80,53 dengan interpretasi “BAIK”. 
 Dilakukan analisa pada unsur kecepatan pelayanan, unsur kesesuaian pelayanan yang dicantumkan pada daftar dengan pelayanan yang 
dilaksanakan dan unsur sarana prasarana yang dianggap kurang baik oleh masyarakat dengan menggunakan metode fishbone. 
 

 
 

Komputer Pendaftaran 
kurang 

MANUSIA 

DANA 

METODE 

SARANA LINGKUNGAN 

Kepuasan masyarakat 
terhadap kecepatan 
pelayanan 76,58% 

Tidak ada petugas khusus 
RM 

Kurangnya komitmen petugas 
untuk disiplin dalam tugasnya 

Ruang rekam medik 
yang belum memenuhi 

standar 
Kurang pahamnya masyarakat 
akan standar waktu pelayanan 

Kurang optimalnya pembagian 
tugas di pendaftaran 

Belum ada pemisahan 
pendaftaran antara pasien baru 
dan lama 

Aplikasi Simpus/Pcare error 

Keterbatasan 
Dana 

Petugas unit layanan tidak 
mengembalikan RM 1x24 jam 

RM tidak ada di Ruang 
RM Rak RM kurang 



 
 
 
 
 
 
 

Daftar RS rujukan belum di 
update 

MANUSIA 

DANA 

METODE 

SARANA LINGKUNGAN 

Kesesuaian pelayanan 
yang dicantumkan 
dalam daftar dengan 
pelayanan yang 
dilaksanaakan 76,33% 

Belum pahamnya masyarakat 
tentang aturan BPJS mengenai 

rujukan 

 

Keterbatasan 
Dana 

Alat di unit layanan 
ada yang rusak 



 

Beberapa peralatan  belum 
lengkap dan atau belum 
terkalibrasi 

MANUSIA 

DANA 

METODE 

SARANA LINGKUNGAN 

Kepuasan masyarakat  thd  
kualitas sarana prasarana 
pelayanan 76,51% 

Pemenuhan sarana memerlukan  
persetujuan dinas kesehatan 

Keterbatasan 
Dana 



Dari analisa diatas ditemukan beberapa akar masalah, sehingga dapat disusun rencana tindak lanjut perbaikan masalah yang diusulkan adalah 
pada tabel 5.1.2 sebagai berikut : 

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM 
N
o 

Prioritas 
Unsur Masalah Program/Kegiatan 

Waktu 
PJ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Kepuasan 

masyarakat 
terhadap 
kecepatan 
pelayanan 
76,58% 

Tidak ada petugas 
khusus RM 

Pengajuan penambahan petugas 
RM 

Perencanaan th 2021 KTU 

Pengiriman petugas Rekam 
Medik untuk magang di 
Puskesmas yang RM lebih baik 

   √   
      

KTU 

Kurangnya optimalnya 
pembagian tugas di 
pendaftaran 

Pembinaan terhadap petugas di 
loket untuk mengoptimalkan 
pelayanan 

 √     
      

Ketua 
Mutu 

Kurangnya komitmen 
petugas untuk disiplin 
dalam tugasnya 

Pembinaan terhadap semua 
petugas di Puskesmas agar 
komitmen dalam melaksanakan 
tugasnya 

 √     

      

KTU 

Petugas unit layanan 
tidak mengembalikan 
RM 1x24 jam 

Menghimbau petugas di unit 
layanan untuk mengembalikan 
RM dlm waktu 1x24 jam 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Ketua 
Mutu 

Belum terpisahnya 
pendaftaran pasien 
baru dan lama 

Pemisahan pendaftaran antara 
pasien baru dan lama       

   
√ 

  
PJ UKP 

Aplikasi Simpus/Pcare 
eror 

Berkoordinasi dengan petugas 
Simpus/Pcare di Dinkes √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Koor. 
Pendaftar

an 
Komputer di Loket 
pendaftaran kurang  

Pengadaan komputer 
   √   

      Bend. 
Barang 

Ruang rekam medik 
yang belum memenuhi 
standar/ kurang luas 

Renovasi ruang rekam medik 

      

  

√ 

   Bag. 
Pemelihar

aan 
Gedung 

RM tidak ada di rak 
RM krn petugas unit 

Sosialisasi kepada petugas unit 
layanan untuk mengembalikan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Ketua 
Mutu 



layanan tidak 
mengembalikan RM 
dalam waktu 1x24 jam 

RM dlm waktu 1x24 jam 

Rak RM kurang Pengadaan rak RM 
√      

      Bend. 
Barang 

Kurang pahamnya 
masyarakat akan 
standar waktu 
pelayanan 

Sosialisasi standart waktu 
pelayanan  

√      

      
Koor.unit 
layanan 

2 

Kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
kesesuaian 
pelayanan 
dicantumka
n dalam 
daftar 
dengan 
pelayanan 
yang 
dilaksanaak
an 76,33% 

Daftar RS rujukan 
belum di update 

Melaksanakan update daftar RS 
rujukan di ruang pendaftaran 

   √         PJ UKP 

Belum pahamnya 
masyarakat tentang 
aturan BPJS mengenai 
rujukan 

Sosialisasi kepada masyarakat 
tentang aturan BPJS mengenai 
rujukan 

√      

      

PJ UKP 

Alkes di unit layanan 
rusak shg tidak bisa 
melayani tindakan 
sesuai dg daftar 
pelayanan (Scaller unit 
di Ruang Kesgilut) 

Pengadaan alkes scaller unit untuk 
Ruang Kesgilut 

Perencanaan th 2021  
 

3 

Kepuasan 
masyarakat  
terhadap  
kualitas 
sarana 
prasarana 
pelayanan 
76,51% 

Beberapa peralatan  
belum lengkap dan 
atau belum terkalibrasi 

Monitoring dan evaluasi terhadap 
sarana prasarana yang dimiliki 
Puskesmas Tembelang agar 
senantiasa sesuai standar 
(Permenkes 75 tahun 2014) 

     √ 

     

√ Bend. 
Barang 

Pemenuhan sarana 
memerlukan  
persetujuan dinas 
kesehatan 

Mengajukan permohonan 
pemeliharaan, perbaikan atau 
pengadaan ke Dinas Kesehatan 
bila ditemukan adanya sarana 
prasarana yang belum standar 

   

√ 

        

Kepala 
TU 

Tabel 5.1.2 Tabel Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM  



BAB VI 
PENUTUP 

 
6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan 
Desember 2019, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Masyarakat pengguna layanan di Puskesmas Tembelang tidak hanya dari dalam 
wilayah kerja namun juga dari luar wilayah, hal ini bisa juga menjadi indikasi bahwa 
pelayanan di Puskesmas Tembelang semakin diminati oleh masyarakat. 

2. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2019 terhadap pelayanan di 
Puskesmas Tembelang sebesar 80,53 dengan interpretasi “BAIK”,   disimpulkan 
bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan di Puskesmas Tembelang. 

3. Dari 9 unsur pelayanan yang diajukan kepada responden, pada 6 unsur pelayanan 
mendapat nilai IKM dengan interpretasi “BAIK”, namun terdapat 3 unsur yang dinilai 
“KURANG BAIK” yaitu pada unsur kecepatan pelayanan, unsur kesesuaian 
pelayanan yang dicantumkan pada daftar dengan pelayanan yang dilaksanakan dan 
unsur sarana prasarana pelayanan. Hal ini akan segera ditindaklanjuti, sehingga 
masyarakat akan semakin puas terhadap pelayanan di Puskesmas Tembelang 

 
6.2. Saran 

1. Seluruh staf Puskesmas Tembelang senantiasa meningkatkan mutu dan kinerja  
2. Pelayanan di Puskesmas Tembelang disosialisasikan kepada masyarakat, agar 

masyarakat semakin paham akan pelayanan yang dilaksanakan di Puskesams 
Tembelang, baik pelayanan administrasi, UKM maupun UKP. 

3. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar program dan antara petugas 
puskesmas dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. 
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