
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal 

pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi 

harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.1 Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat 

sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data 

indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur 

pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit 

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.2 

      Kepuasan pelanggan terjadi apabila apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, 

atau harapan pelanggan dapat terpenuhi. Kepuasan pelanggan adalah perasaan 

senang atau puas bahwa produk atau jasa yang diterima telah sesuai atau melebihi 

harapan pelanggan. Dengan demikian tingkat kepuasan pelanggan dinilai dari 

puas, cukup puas dan tidak puasnya seseorang terhadap pelayanan di suatu 

instansi kesehatan tersebut. Demikian juga dengan mutu pelayanan yang ada di 

instansi kesehatan tersebut, apakah sudah memenuhi kebutuhan, keinginan dan 

harapan dari pelanggan atau pasien itu sendiri. Sehingga dapat dilihat apakah 

terjadi penurunan atau peningkatan terhadap kunjungan pasien di instansi 

kesehatan tersebut.3 

      Pusat Kesehatan Masyarakat disebut juga Puskesmas adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promosi kesehatan dan pencegahan terhadap suatu masalah 

kesehatan/penyakit, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi 

tingginya di wilayah kerjanya. Sehingga puskesmas merupakan salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak ukur dari pembangunan 



 
 

 
 

kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang 

menyeluruh dari suatu wilayah.  

Berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Merangin mengenai kunjungan pasien pencabutan gigi tetap di 

Poliklinik Gigi Puskesmas Kabupaten Merangin tahun 2015 – 2016 didapatkan 

bahwa puskesmas yang mengalami peningkatan kunjungan pasien ialah 

Puskesmas Pematang Kandis sebanyak 202 orang pada tahun 2015 dan meningkat 

menjadi 456 orang pada tahun 2016. Puskesmas Pematang Kandis telah 

berakreditas Dasar. Beberapa waktu lalu Puskesmas Pematang Kandis masuk 

dalam survei yang dilakukan pihak lembaga survei Indonesia (LSI). Puskesmas 

Pematang Kandis ini mendapatkan nilai tertinggi 78,88 dengan item Unit 

Pelayanan. Selain itu unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yakni kejelasan 

petugas pelayanan serta keamanan pelayanan. Namun secara rata – rata 

keseluruhan item pelayanan dan petugas pelayanan di Puskesmas Pematang 

Kandis mendapatkan predikat baik. Di tahun 2017, empat tenaga pelayanan 

Puskesmas Pematang Kandis berhasil menjadi tenaga teladan, salah satunya yaitu 

dokter gigi dan perawat gigi.  

      Untuk menilai kebenaran dari survei kepuasan pasien terhadap pelayanan di 

puskesmas tersebut maka peneliti merencanakan penelitian dengan judul : 

Gambaran Tingkat kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

di Poliklinik Gigi Puskesmas Pematang Kandis Tahun 2018. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Bagaimana gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan Poliklinik 

Gigi dan Mulut di Puskesmas Pematang Kandis Kabupaten Merangin Provinsi 

Jambi Tahun 2018? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan 

pasien terhadap pelayanan Poliklinik gigi dan mulut di Puskesmas Pematang 

Kandis Tahun 2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien ditinjau dari dimensi 

kehandalan (reliability) tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di 

Puskesmas 

b. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien ditinjau dari dimensi 

daya tanggap (responsiveness) tenaga kesehatan di Puskesmas  

c. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien ditinjau dari dimensi 

jaminan (assurance) perawatan kepada pasien di Puskesmas 

d. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien ditinjau dari dimensi  

empati (empathy) tenaga kesehatan di Puskesmas  

e. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien ditinjau dari dimensi 

bukti fisik (tangible) di Puskesmas 

f. Untuk mengetahui variabel dari dimensi mutu yang harus diperbaiki untuk 

meningkatkan kepuasan pasien di Puskesmas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 

Sebagai bahan perencanaan peningkatan mutu pelayanan Poliklinik Gigi dan 

Mulut di Puskesmas Pematang Kandis Kabupaten Merangin. 

b. Bagi Puskesmas Pematang Kandis Kabupaten Merangin 

Sebagai bahan tolak ukur peningkatan mutu pelayanan Poliklinik Gigi dan 

Mulut di Puskesmas Pematang Kandis Kabupaten Merangin. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman belajar bagi peneliti dalam memahami 

proses pelaksaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan tingkat kepuasan 

pasien terhadap pelayanan Poliklinik gigi dan mulut di Puskesmas tersebut.



 
 

 
 

 


