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ABSTRAK 

Pelayanan yang berkualitas merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, sehingga Puskesmas Kecamatan Pulau 

Laut harus memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan 

kepercayaan dan memenuhi harapan masyarakat Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna. Mencapai pelayanan yang berkualitas bukanlah hal yang 

mudah, tetapi Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna harus 

memiliki niat dan itikad yang sungguh-sungguh agar pelayanan seperti mana yang 

diinginkan masyarakat akan dapat terwujud. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna. Teori dan konsep yang digunakan secara umum di dalam 

penelitian adalah kualitas pelayanan, pelayanan publik, pelayanan kesehatan. 

Informan di dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dari 28 pegawai Puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, teknik penentuan informan 

menggunakan sampling purposive.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriftip, dengan 

menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga peneliti mampu 

menjelaskan  dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna. Jenis data dan 

sumber data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelayanan kesehatan maka digunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu 

dimensi berwujud (tangible), dimensi keandalan (reliability), dimensi daya 

tanggap (responsiveness), dimensi kepastian (assurance), dan dimensi empati 

(empathy). 

Hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: dimensi berwujud 

(tangible) masih terdapat kekurangan/tidak mencukupi. Selanjutnya dimensi 

keandalan (reliability) sudah dalam keadaan baik. Selanjutnya dimensi daya 

tanggap (responsiveness) terlaksana dengan baik. Selanjutnya dimensi kepastian 

(assurance) juga sudah berlangsung dengan baik. Dimensi yang terakhir yaitu 

dimensi empati (empathy) dalam keadaan baik. 

Saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: dimensi berwujud 

(tangible) meningkatkan sarana dan prasarana. Dimensi keandalan (reliability) 

membuat standart pelayanan. Dimensi daya tanggap (responsiveness) 

dipertahankan dan ditingkatkan. Dimensi kepastian (assurance) adanya pelatihan 

pegawai. Dimensi empati (empathy) membuat brosur informasi pelayanan. 

 

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Dimensi Pelayanan, Pelayanan Kesehatan. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE HEALTH CARE IN 

THE HEALTH DISTRICT SEA ISLAND NATUNA 
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Students of Public Administration, FISP, UMRAH, reki.lianto@yahoo.com 

ABSTRACT 

 

Quality of service demands and needs of the community are the District 

Natuna Regency Sea Island, Sea Island District Health Clinics so that should give 

the best service possible to help instill confidence in the community's expectations 

Island Sub District Natuna Sea. Achieving quality service is not easy, but the sub-

district health centers Natuna Sea Island must have the intention and earnest faith 

that such services where people want will be realized. 

This study was conducted to determine the factors that influence the sub-

district health center health services in the Natuna Sea Island district. Theories 

and concepts commonly used in the study is the quality of service, public services, 

health services. Informants in this study amounted to 7 of 28 sub-district health 

center employees Natuna Sea Island, informant determination technique using 

purposive sampling. 

This study was included in the descriptive research, using qualitative data 

analysis methods, so that researchers are able to explain and analyze the factors 

that affect health care in the District Health Center Natuna Sea Island. Data types 

and sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data 

collection techniques and tools used were interviews, observation, and 

documentation, to determine the factors that influence the use of health services 

five dimensions of service quality is intangible dimensions (tangible), the 

dimensions of reliability (reliability), the dimensions of responsiveness 

(responsiveness), dimensions of certainty (assurance), and the dimensions of 

empathy (empathy). 

Results of the research is as follows: tangible dimensions (tangible) still 

there is a lack / insufficient. Further dimensions of reliability (reliability) is in 

good condition. Further dimensions of responsiveness (responsiveness) 

performing well. Further dimensions of certainty (assurance) have also been 

going well. The last dimension is the dimension of empathy (empathy) in good 

condition. 

Suggestions to the authors propose is as follows: tangible dimensions 

(tangible) improve facilities and infrastructure. Dimensions reliability (reliability) 

make standard of service. Dimensions of responsiveness (responsiveness) is 

maintained and enhanced. Dimensions certainty (assurance) any employee 

training. Dimensions of empathy (empathy) make service information brochure. 

 

Keywords: Quality of Service, Dimensional Services, Health Services. 
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PENDAHULUAN 

Puskesmas merupakan 

tempat untuk meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan. Puskesmas 

harus bisa menjamin mutu/kualitas 

pelayanan melalui kesesuaian dengan 

kebutuhan pasien. 

Puskesmas Kecamatan Pulau 

Laut Kabupaten Natuna merupakan 

satu-satunya pusat pelayanan 

kesehatan yang ada di Kecamatan 

Pulau Laut. Puskesmas ini melayani 

seluruh penduduk Kecamatan Pulau 

Laut yang berjumlah 2.474 orang. 

Berdasarkan observarsi yang 

dilakukan ada beberapa fenomena 

pertama minimnya fasilitas 

kesehatan, kedua tingginya biaya 

khusunya transportasi laut. Tidak 

optimalnya atau kendala puskesmas 

dalam memberikan pelayanan 

kesehatan dapat dilihat dari 

sarana/infrastruktur dan letak 

geografis. 

Semestinya dengan melihat 

APBD Kabupaten Natuna yang 

begitu besar seharusnya Puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten 

Natuna sudah mampu 

menyelenggarakan pelayanan yang 

optimal atau berkualitas. Tetapi pada 

kenyataan yang terjadi di lapangan 

masih banyak keluhan dari sebagian 

masyarakat atau pasien, itu semua 

disebabkan masih rendahnya tingkat 

mutu/kualitas pelayanan di 

Puskesmas Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna. 

Penelitian ini penting karena 

di pandang dari perspektif akademis 

dan praktis. Secara akademis atau 

teoritis, Ivancevich, dkk (dalam 

Ratminto dan Winarsih, 2013:2) 

mendefinisikan pelayanan adalah 

“produk-produk yang tidak kasat 

mata (tidak dapat diraba) yang 

melibatkan usaha-usaha manusia dan 

menggunakan peralatan”. 

Didalam studi mutu/kualitas 

pelayanan, maka dapat digunakan 

beberapa dimensi untuk melihat 

faktor yang mempengaruhi 

pelayanan kesehatan, Menurut 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman 

(dalam Tjiptono & Diana, 2003:27-

28) ada lima dimensi kualitas 

pelayanan yaitu sebagai berikut: 

dimensi berwujud (tangible), 

dimensi kehandalan (reliability), 

dimensi daya tanggap 

(responsiveness), dimensi kepastian 

(assurance), dimensi empati 

(empathy). Adapun perumusan 

masalahnya adalah Faktor-Faktor 

Apa Saja Yang Mempengaruhi 

Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten 

Natuna. Tujuan dari penelitian ini 

adalah  (1) Untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten 

Natuna. (2) Untuk mengetahui upaya 

dan harapan Puskesmas Kecamatan 

Pulau Laut Kabupaten Natuna dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. 

Manfaat penelitian ini yang 

pertama bagi peneliti (1) 

Meningkatkan pengetahuan tentang 

mutu/kualitas pelayanan kesehatan, 

(2) Sebagai bentuk 

penerapan/aplikasi dari Ilmu 

Administrasi Negara. Kedua bagi 

masyarakat (1) Menambahkan 

rekomendasi agar dapat melakukan 

perubahan perbaikan kualitas 
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pelayanan kesehatan, (2) Sebagai 

bahan referensi dan informasi bagi 

puskesmas Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna. 

LANDASAN TEORI 

A. Pelayanan 

Pelayanan merupakan sesuatu 

yang sangat sulit untuk diukur, diuji 

dan dihitung, yang dapat menilai 

pelayanan yang diberikan adalah 

konsumen, Zeithaml (1981:42) 

menjelaskan bahwa: 

“Most services cannot be 

counted, measured, inventoried, 

tested, and verified in advance of 

sale to assure quality. Because of 

intangibility, the firm may find it 

difficult to understand how con-

sumers perceive their services 

and evaluate service quality”. 

Artinya yaitu: kebanyakan 

pelayanan tidak dapat diukur, 

dihitung, diuji, sehingga pemberi 

layanan merasa sulit untuk 

memahami konsumen melihat 

layanan mereka, dan berkualitas 

sangat tergantung kepada 

konsumen. 

 Definisi yang lebih rinci 

diberikan oleh Gronroos (dalam 

Ratminto dan Winarsih, 2013:2) 

sebagai mana dikutip dibawah ini: 

“Pelayanan adalah suatau 

aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat 

mata (tidak dapat diraba) yang 

terjadi sebagai akibat adanya 

intraksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan 

konsumen/pelanggan” Gronroos 

(1990:27). 

B. Pelayanan Publik 

Menurut Sinambela, dkk, 

(2006:15) mengartikan pelayanan 

publik sebagai “pemberi layanan 

(melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang 

kemudian disempurnakan dengan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 

2003 (dalam Ratminto & Winarsih, 

2013:4-5)  mendefinisikan pelayanan 

umum adalah: 

“Sebagai bentuk pelayanan yang 

dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di Pusat, di Daerah, 

dan di lingkungan Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dalam bentuk 

barang dan atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan” (Keputusan 

MENPAN Nomor 63/2003). 

C. Pelayanan Kesehatan 

Menurut Azrul Azwar 

(1988:40) mendefinisikan pelayanan 

kesehatan adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan secara sendiri atau 

bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah 

dan mengobati penyakit serta 

memulihkan kesehatan perseorangan, 

kelompok, dan ataupun masyarakat. 

Menurut Depkes RI (2009) 

pelayanan kesehatan adalah setiap 

upaya yang diselenggarakan sendiri 

atau secara bersama-sama dalam 

suatu organisasi untuk memelihara 
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dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok dan 

atupun masyarakat. 

D. Mutu/Kualitas Pelayanan 

Kesehatan 

 Menurut Stephen Uselac 

(dalam Kirom, 2012:3) “mengatakan 

bahwa kualitas bukan hanya 

mencakup produk dan jasa, tetapi 

juga meliputi proses, lingkungan, 

dan manusia”. Selanjutnya 

Kemenkes RI (dalam Muninjaya, 

2011:19) memberikan pengertian 

tentang mutu pelayanan kesehatan, 

yang meliputi kinerja yang 

menunjukkan tingkat kesempurnaan 

pelayanan kesehatan, tidak saja yang 

dapat menimbulkan kepuasan bagi 

pasien sesuai dengan kepuasan rata-

rata penduduk tetapi juga sesuai 

dengan standar dan kode etik profesi 

yang telah ditetapkan. 

 Membicarakan tentang 

pelayanan kesehatan, maka ada lima 

dimensi mutu/kualitas pelayanan 

menurut Zeithaml, Berry dan 

Parasuraman (dalam Tjiptono & 

Diana, 2003:27-28)  yang dapat 

digunakan untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi pelayanan 

kesehatan yaitu:  

1) Dimensi berwujud (tangible) 

Dimensi berwujud (tangible), 

meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

2) Dimensi kehandalan (reliability) 

Dimensi kehandalan (reliability), 

adalah kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera dan memuaskan.  

3) Dimensi daya tanggap 

(responsiveness) 

Dimensi daya tanggap 

(responsiveness) adalah suatu 

kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang 

cepat dan tepat kepada 

pelanggan. 

4) Dimensi kepastian (assurance) 

Diemensi kepastian (assurance) 

adalah mencakup kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan.  

5) Dimensi empati (empathy) 

Dimensi empati (empathy) adalah 

kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, 

dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

Variabel penelitian dan 

konsep operasional dalam penelitian 

ini adalah pelayanan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan diuraikan 

menjadi lima dimensi menurut 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman, 

dalam Tjiptono & Diana 2003:27-28, 

masing-masing dimensi memiliki 

dua indikator. 

1. Dimensi berwujud (tangible), 

indikator pertama 

bangunan/gedung serta posisi 

yang strategis, indikator kedua 

fasilitas dan transportasi.  

2. Dimensi kehandalan (reliability), 

indikator pertama tepat janji dan 

tepat waktu, indikator kedua 

pelayanan yang memuaskan. 

3. Dimensi daya tanggap 

(responsiveness), indikator 

pertama pelayanan yang cepat, 

indikator kedua kemuan untuk 

membantu. 

4. Dimensi kepastian (assurance), 

indikator pertama pengetahuan 
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pegawai, indikator kedua 

kesopanan dan keramahan. 

5. Dimensi empati (empathy),  

indikator pertama komunikasi 

yang disampaikan, indikator 

kedua memahami kebutuhan 

masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, didalam 

penelitian deskriptif kualitatif 

peneliti akan memberikan gambaran 

sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta sesuai ruang 

lingkup penelitian. 

 Menurut Sugiyono (2012:11) 

Penelitian deskriptif adalah 

“penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih 

(indepeden) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel 

yang lain”. Sedangkan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang 

mana data didapatkan melalui kata-

kata, kalimat, gambar, dan skema. 

  Lokasi penelitian  yaitu 

Puskesmas Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna. Alasan penulis 

memilih Puskesmas Kecamatan 

Pulau Laut untuk dijadikan tempat 

penelitian adalah melihat pelayanan 

prima sangat dibutuhkan karena 

menyangkut kesehatan masyarakat, 

khususnya masyarakat Kecamatan 

Pulau Laut yang merupakan 

kepulauan terdepan diujung utara 

yang berbatas langsung dengan 

negara tetangga yaitu Vietnam. 

Ditambah lagi jarak tempuh antara 

Kecamatan Pulau Laut dengan ibu 

kota Kabupaten Natuna cukup jauh ± 

8 jam dengan menggunakan 

transportasi laut disertai dengan 

cuaca yang ekstrim. Sehingga 

pelayanan prima merupakan hal yang 

sangat dibutuhkan dalam kondisi dan 

letak geograpis seperti ini. 

 Jenis data dan sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

- Menurut Arikunto (2010:22), data 

primer adalah data dalam bentuk 

verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik, atau prilaku 

yang dilakukan oleh subjek yang 

dapat dipercaya, dalam hal ini adalah 

subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang 

diteliti. 

-  Menurut Arikunto (2010:22) 

mengemukakan data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis, foto-foto, film, 

rekaman video, benda-benda, dan 

lain-lain yang dapat memperkaya 

data primer. 

  Populasi didalam penelitian 

ini berjumlah 28 orang, Selanjutnya 

Notoatmodjo (2012:115) 

mengatakan populasi penelitian 

adalah keseluruhan objek peneliti 

atau objek yang diteliti. 

Informan menurut Arikunto 

(2010:188) adalah orang yang 

memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat 

dikatakan sama dengan responden, 

apabila keterangannya karena 

dipancing oleh pihak peneliti. Istilah 

“informan” ini banyak digunakan 

dalam penelitian kualitatif. 

Penentuan informan menggunakan 

teknik nonprobability sampling, 

yaitu sampling purposive. Menurut 

Sugiyono (2012:95) nonprobability 

sampling adalah “teknik 

pengambilan sampel yang tidak 
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memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi 

sampel”. Informan didalam 

penelitian ini sebanyak 7 orang dari 

jumlah populasi yaitu kepala 

puskesmas, kepala tata usaha, dr. 

keluarga, dr. gigi, salah satu perawat, 

salah satu bidan, dan supir 

ambulance. 

Teknik dan alat pengumpulan 

data pertama wawancara, Menurut 

Notoatmodjo (2012:139) wawancara 

adalah suatu metode yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan 

data, dimana peneliti mendapatkan 

keterangan atau informasi secara 

lisan dari seseorang sasaran 

penelitian (responden), atau 

bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan orang tersebut (face to face). 

Wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tidak terstruktu/bebas. 

Alat wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendoman wawancara dan rekaman 

melalui handphone (hp). 

Kedua observasi, Menurut 

Hadi (dalam Sugiyono, 2012:166) 

mengemukakan bahwa, observasi 

“merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis”. Alat 

observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembaran 

ceklist. 

Ketiga dokumentasi, Menurut 

Arikunto (2010:274), dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya. 

Teknik analisis data yaitu 

analisis data kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2012:14) data kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata, 

kalimat, skema dan gambar. Menurut 

Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 

2011:248), analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan  dengan 

jalan bekerja  dengan data, 

menggorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensistesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang 

di ceritakan kepada orang lain. 

 

PEMBAHASAN 
Agar dapat menjawab 

perumusan masalah pada penelitian 

ini maka digunakan lima dimensi 

kualitas pelayanan menurut 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman 

(dalam Tjiptono & Diana, 2003:27-

28) yaitu dimensi berwujud 

(tangible), dimensi kehandalan 

(reliability), dimensi daya tanggap 

(responsiveness), dimensi kepastian 

(assurance), dimensi empati 

(empathy). 

1. Dimensi berwujud (tangible), 

berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan kepada 7 orang 

responden pada bulan Mei 2014 

didapati hasil bahwa pada 

indikator keadaan/kelengkapan 

bangunan dan letak bangunan 

terhadap tempat tinggal 

penduduk didapati hasil bahwa 

Puskesmas Kecamatan Pulau 

Laut Kabupaten Natuna masih 

terdapat bagunan/ruangan yang 

kurang seperti ruangan rawat 

inap, ruangan persalinan dan 

ruangan laboratorium, serta 

lokasi puskesmas tidak 

terjangkau/jauh dari tempat 

tinggal penduduk. Sedangkan 
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berdasarkan indikator kelayakan 

dan kelengkapan transportasi, 

fasilitas dan peralatan masih 

belum memadai/mencukupi, 

dilihat dari kurangnya fasilitas 

penunjang pelayanan kesehatan 

seperti tidak adanya transportasi 

laut, alat-alat medis masih kurang 

dan susahnya untuk mendapatkan 

tenaga listrik. Dimensi berwujud 

(tangible) merupakan faktor 

terbesar yang mempengaruhi 

pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Kecamatan Pulau 

Laut Kabupaten Natuna. 

2. Dimensi kehandalan (reliability), 

berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan kepada 7 orang 

responden pada bulan Mei 2014 

didapati hasil pada indikator 

ketepatan waktu dan janji 

pelayanan kesehatan sudah 

terlaksana seperti yang 

diharapkan, dilihat tepat waktu 

dan keteladanan yang 

dicerminkan oleh pegawai 

puskesmas maka salah satu 

pegawai mendapatkan 

penghargaan tenaga kesehatan 

teladan tingkat provinsi. 

Berdasarkan indikator pelayanan 

yang dapat meberikan rasa puas 

sudah berlangsung sesuai 

harapan masyarakat/dapat 

memberikan rasa puas, dilihat 

dari bagaimana pegawai dalam 

melayani masyarakat dengan 

cepat, serta hasil penelitian 

tentang kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh kepala 

Puskesmas Kecamatan Pulau 

Laut pada tahun 2013 

meunjukkan angka kepuasan 

yaitu 80%. 

3. Dimensi daya tanggap 

(responsiveness), berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan 

kepada 7 orang responden pada 

bulan Mei 2014 didapati hasil 

yaitu, pada indikator pelayanan 

yang cepat sudah dengan yang 

diinginkan, dilihat dari kesigapan 

dan kecepatan pegawai dalam 

menangani masyarakat/pasien, 

dimana pegawai tidak menunda-

nunda suatu pelayanan, dan yang 

terpenting adalah niat pegawai 

untuk memberikan pelayanan 

seoptimal/scepat mungkin. 

Berdasarkan indikator kemauan 

untuk membantu juga sudah 

harapan dapat dilihat dari 

pegawai lebih banyak menjemput 

bola/mendatangi rumah 

masyarakat/pasien yang 

membutuhkan pelayanan 

kesehatan, bahkan pegawai siap 

melayani walaupun diluar jam 

kerja. 

4. Dimensi kepastian (assurance), 

berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan kepada 7 orang 

responden pada bulan Mei 2014 

didapati hasil pada indikator 

pengetahuan pegawai sudah 

sesuai dengan apa yang 

diharapkan dapat dilihat dari 

pegawai mengetahui tugasnya 

masing-masing, adanya 

tambahan pegawai sebanyak 

tujuh orang dan rata-rata pegawai 

lulusan sarjana, maka 

pengetahuan dan kemampuan 

pegawai tidak diragukan lagi. 

Berdasarkan indikator kesopanan 

dan keramahan pegawai sudah 

terlaksana, dapat dilihat dari 

pegawai dalam melayani 

masyarakat sesuai dengan motto 

puskesmas yaitu memberikan 
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pelayanan dengan ikhlas ramah 

dan profesional. 

5. Dimensi empati (empathy), 

berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan kepada 7 orang 

responden pada bulan Mei 2014 

didapati hasil bahwa pada 

indikator komunikasi dan 

informasi yang disampaikan 

sudah berjalan seperti yang 

diharapkan, dapat dilihat dari 

pegawai didalam menyampaikan 

informasi secara detil, yaitu 

menjelaskan terlebih dahulu apa 

yang diderita pasien, selanjutnya 

menjelaskan cara pencegahan 

dan cara pemakaian obat, 

pegawai juga sekali-kali didalam 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa daerah agar masyarakat 

lebih/mudah memahami apa yang 

disampaikan. Berdasarkan 

indikator memahami kebutuhan 

dan keinginan masyarakat sudah 

terlaksana, dapat dilihat dari 

bagaimana pegawai memahami 

keinginan masyarakat yang lebih 

suka berobat dirumah masing-

masing dibandingkan ke 

puskesmas, dalam hal pegawai 

cukup dipanggil melalui telepon 

maka pegawai akan datang 

kerumah masyarakat/pasien 

selama 24 jam. 

Adapun upaya secara umum 

yang dilakukan oleh Puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten 

Natuna dalam memberikan 

pelayanan kesehatan agar dapat 

berjalan seoptimal mungkin adalah 

sebagai berikut: 

1) Membuat program penyuluhan 

tentang perawatan gigi, gizi, 

kesehatan ibu dan anak, 

penanggulangan diare, keluarga 

berencana (KB) dan tanaman 

obat keluarga (toga). 

Puskesmas Kecamatan 

Pulau Laut Kabupaten  Natuna 

memiliki program-program 

penyuluhan seperti penyuluhan 

tentang perawatan gigi kepada 

anak-anak setingkat sekolah 

dasar (SD), sekolah menengah 

pertama (SMP), dan sekolah 

menengah atas (SMA), 

penyuluhan tentang gizi, 

kesehatan ibu dan anak yag 

dilakukan kepada seluruh 

masyarakat Kecamatan Pulau 

Laut agar derajat kesehatan 

masyarakat terus meningkat, 

program penanggulangan diare, 

dimana tujuannya adalah 

memberi tahu masyarakat tentang 

bahaya dan cara mencegah diare, 

program keluarga berencana 

(KB), yang dilakukan untuk 

mencegah pertambahan 

penduduk, program tanaman obat 

keluarga (toga), dengan tujuan 

mengajak msyarakat untuk 

menanam obat-obatan herbal 

yang mana akan memberikan 

manfaat bagi masyarakat sendiri. 

Itu semua dilakukan oleh 

Puskesmas Kecamatan Pulau 

Laut Kabupaten Natuna hanya 

semata untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang 

betapa pentingnya kesehatan. 

2) Pegawai lebih banyak menjemput 

bola/mendatangi masyarakat atau 

pasien. 

Upaya kedua yang 

dilakukan oleh Puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna agar 

pelayanan kesehatan dipandang 

baik oleh masyarakat/pasien 

adalah pegawai yang 
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mendatanagi masyarakat/pasien 

yang memerlukan pelayanan 

kesehatan bukanya 

masyarakat/pasien yang mencari 

dan memohon kepada pegawai 

untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Bukan berarti 

beberapa upaya yang telah 

dilakukan sudah betul-betul dapat 

memuaskan masyarakat/pasien 

tetapi masih ada kekurangan 

yang harus diperbaiki. 

Secara umum adapun harapan 

yang diinginkan oleh pegawai 

puskesmas didalam memberikan 

pelayanan kesehatan, dapat dilihat 

dari hasil wawancara yang dilakukan 

pada bulan Mei 2014 berikut ini: 

1) Disediakan Ambulance 

Laut/Puskesmas Keliling Laut 

(puskelaut). 

Baik pegawai atau 

masyarakat sangat mengharapkan 

adanya Ambulance 

Laut/Puskesmas Keliling Laut 

(puskelaut), serta infrastruktur 

lebih menunjang sehingga status 

Puskesmas yang sekarang rawat 

jalan menjadi rawat inap. 

2) Penambahan fasilitas seperti 

tenaga listrik, persediaan air 

bersih dan alat medis. 

Daya listrik harus 

ditingkatkan, untuk sekarang 

listrik hanya hidup pada siang 

hari, seumpamanya ada pasien 

datang pada malam hari, yang 

membutuhkan pelayanan 

kesehatan maka pegawai tidak 

dapat bekerja secara optimal. 

Puskesmas Kecamatan Pulau 

Laut Kabupaten Natuna 

persedian air bersih kurang, dan 

kondisi airnya tidak layak 

dikonsumsi. Selanjutnya 

peralatan medis harap 

ditambahkan karena sekarang 

kondisi alat medis di puskesmas 

kurang (alat jahit). 

3) Perbaikan jalan poros 

penghubung antara desa Tanjung 

Pala dengan puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna. 

Jalan poros penghubung 

desa Tanjung Pala dengan 

puskesmas harap diperbaiki, 

karena apabila jalan poros 

tersebut dalam kondisi baik maka 

akses menuju ke puskesmas 

menjadi lebih dekat yaitu ± 4 

KM, kalau jalan poros tersebut 

tidak diperbaiki atau seperti 

kondisi sekarang maka jaraknya 

sekitar 16 KM, hal tersebut 

menjadi tanggung jawab 

pemerintah setempat. 

4) Pengangkatan pegawai honorer 

menjadi pegawai negeri sipil 

(PNS) 

Sekarang masih banyak 

pegawai yang berstatus honorer 

maka kedepan dapat menjadi 

pegawai negeri sipil (PNS), agar 

semangat kerja pegawai lebih 

meningkat dan pelayanan 

kesehatan semakin baik. 

5) Pelatihan/penyegaran pegawai 

Perlu adanya suatu 

pelatihan atau penyegaran 

pegawai baik tingkat Kabupaten, 

Provinsi bahkan pusat, agar 

kemampuan pegawai semakin 

meningkat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dengan 

menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelayanan kesehatan 

di Puskesmas Kecamatan Pulau Laut 
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Kabupaten Natuna, maka dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Dimensi berwujud (tangible), 

belum memadai/menunjang 

sebab masih terdapat kekurangan 

seperti ruangan rawat inap, 

ruangan persalinan, ruangan 

laboratorium, alat-alat medis, 

ketersedian tenaga listrik, dan 

tidak tersedianya transportasi 

laut, serta lokasi kurang strategis. 

Dimensi berwujud (tangible) 

merupakan faktor terbesar yang 

mempengaruhi pelayanan 

kesehatan di Puskesmas 

Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna. 

2. Dimensi kehandalan (reliability), 

sudah terlaksana seperti yang 

diharapkan yang mana telah 

berjalan tepat waktu dan janji 

dilihat dari keteladanan pegawai 

yang mendapatkan penghargaan 

pegawai teladan dari tahun 2012-

2013,  serta dapat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. 

3. Dimensi daya tanggap 

(responsiveness), sudah berjalan 

seperti yang diingikan dilihat dari 

kesigapan dan kecepatan pegawai 

serta niat pegawai untuk 

membantu masyarakat. 

4. Dimensi kepastian (assurance), 

sudah sesuai dengan yang 

diharapkan dilihat dari pegawai 

mengetahui tugasnya masing-

masing serta melayani dengan 

ramah dan sopan sesuai dengan 

motto puskesmas. 

5. Dimensi empati (empathy), sudah 

sesuai dengan yang diharapkan 

dilihat dari informasi yang 

disampaikan dapat 

diterima/dimengerti masyarakat 

serta pegawai memahami 

keinginan masyarakat yang lebih 

suka berobat dirumah masing-

masing dibandingkan ke 

puskesmas.  

Adapun upaya yang telah 

dilakukan Puskesmas Kecamatan 

Pulau Laut Kabupaten Natuna adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat program penyuluhan 

tentang perawatan gigi, gizi, 

kesehatan ibu dan anak, 

penanggulangan diare, keluarga 

berencana (KB) dan tanaman 

obat keluarga (toga). 

2. Pegawai puskesmas lebih banyak 

menjemput bola atau mendatangi 

pasien yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan. 

Adapun harapan kedepannya 

agar pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Natuna lebih dapat 

ditingkatkan adalah sebagai beikut: 

1. Adanya ambulance 

laut/puskesmas keliling laut 

(puskelaut) 

2. Penambahan pasilitas dan 

perlengkapan puskesmas 

3. Perbaikan jalan poros yang 

menghubungkan antara 

puskesmas dengan desa Tanjung 

Pala 

4. Pegawai yang berstatus honorer 

diangkat menjadi pegawai negeri 

sipil (PNS) 

5. Harus diadakan pelatihan 

pegawai baik tingkat 

Kabupaten/Provinsi. 

 

B. Saran 

1. Perlu meningkatkan dimensi 

berwujud (tangible), seperti 

gedung/ruangan, transportasi 

laut, peralatan medis, 

memperbaiki plafond yang rusak 

dan ketersedian air bersih yang 

layak, demi kenyamanan 
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pegawai dalam bekerja maupun 

kenyamanan masyarakat yang 

ingin mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Dengan adanya 

transportasi laut/puskelaut maka 

akan lebih memudahkan apabila 

ada pasien rujukan yang secara 

mendadak untuk dirujukkan ke 

Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kabupaten Natuna,  

2. Dimensi kehandalan (reliability), 

perlu membuat standart 

pelayanan yang memuat 

penjelasan tentang biaya 

pengobatan dan jadwal 

pelayanan, agar lebih 

memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

3. Dimensi daya tanggap 

(responsiveness), bagi pegawai 

perlu mempertahan kecepatan 

didalam memberikan pelayanan 

kesehatan dan sikap kemauan 

untuk membantu harus 

dipertahankan apabila perlu 

ditingkatkan lagi, sebab dengan 

sikap pegawai yang mau 

dipanggil oleh masyarakat/pasien 

untuk datang kerumah sangat 

membantu/memudahkan 

masyarakat didalam 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

4. Dimensi kepastian (assurance), 

perlu meningkatkan pengetahuan 

pegawai dengan mengadakan 

pelatihan pegawai baik ditingkat 

Kabupaten/Provinsi, dan 

perlunya pengalaman kerja guna 

meningkatkan kemampuan dan 

kecakapan pegawai. Kesopanan 

dan keramahan pegawai harus 

dipertahankan dan ditingkatkan 

karena melayani masyarakat 

dengan sopan merupakan bagian 

yang penting. 

5. Dimensi empati (empathy), agar 

lebih meningkatkan informasi 

dan komunikasi yang 

disampaikan tidak hanya sebatas 

melalui percakapan, tetapi perlu 

disampaikan melalui brosur 

sehingga masyarakat lebih 

memahami informasi dan 

komunkasi yang disampaikan 

oleh pegawai puskesmas. 

Didalam memahami keinginan 

masyarakat harus dipertahankan, 

dan pegawai diluar jam kerja 

harus melakukan pendekatan 

dengan masyarakat agar lebih 

mengetahui keinginan lain dari 

masyarakat. 
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