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ABSTRAK 

 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas yang disediakan 

oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam bidang kesehatan. 

Salah satu Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar adalah Puskesmas  Kuta Cot Glie 

yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie 

Kabupaten Aceh Besar. Rumusan masalahan di dalam penelitian ini adalah 1. 

Bagaimanakah Implementasi Standar Opersional Prosedur Puskesmas Kuta Cot 

Glie menurut Masyarakat?, 2. Bagaimanakah Implementasi Standar Operasional 

Prosedur Puskesmas Kuta Cot Glie Menurut Pegawai Puskesmas? Untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan menggunakan angket sebagai instrumen utama dalam 

pengumpulan data sedangkan wawancara digunakan sebagai data tambahan. 

Angket tersebut dibagikan kepada masyarakat yang menerima pelayanan di 

Puskesmas Kuta Cot Glie dan para pegawai Puskesmas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara umum menurut masyarakat implementasi Standar 

Operasional Prosedur di Puskesmas Kuta Cot Glie dilaksanakan dengan kategori 

Cukup dengan persentase 73,42%, sedangkan menurut pegawai Puskesmas 

implementasi Standar Operasional Prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan 

Standar yang ada dengan persentase nilai 100% termasuk dalam kategori Baik.  

Kata kunci: Implementasi, Standar Operasional Prosedur, Puskesmas 
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tidak langsung. Melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
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memberi bimbingan, bantuan, ide sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak 

lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag 

selaku Ketua Jurusan PMI-Kesos dan juga kepada Bapak Drs. Zaini M. Amin, 

M.Ag sebagai Penasehat Akademik beserta seluruh dosen Fakultas Dakwah yang 

telah membekali penulis dengan Ilmu yang sangat bermanfaat. 



i 
 

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua 
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ucapkan kepada Rahmi Suryana sebagai kembaran penulis yang selalu setia 

menemani penulis dalam proses penyelesaikan skripsi ini.  

 Ucapan terima kasih pula penulis ucapkan kepada teman-teman jurusan 

PMI-Kesos,Ulul azmi S. Sos, Neneng Hardiyanti S. Sos, rawdah S. Sos, dan  

teman-teman lainnya, dan tak lupa pula ucapan terimakasih peneliti  untuk sahabat 

tercinta Lia Mualida yang selalu mensupport penulis untuk cepat menyelesaikan 
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Hanya Allah-lah yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak 
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hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pelayanan publik merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan masyarakat 

yang diselenggarakan oleh Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa 

indikator dalam pelayanan publik yaitu:  pertama Reliability yang ditandai 

pemberian pelayanan yang tepat dan benar, kedua Tangibles yang ditandai dengan 

penyediaaan yang memeadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, 

ketiga Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen 

dengan cepat dan yang ke empat Assurance yang ditandai dengan tingkat 

perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan dan empati yang 

ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
1
  

Salah satu jenis pelayanan publik yang penting bagi masyarakat adalah 

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang harus 

diberikan oleh pekerja medis sebagai sebuah pertolongan yang sangat penting, 

terutama bagi masyarakat yang hendak berobat, baik itu berobat di rumah sakit, di 

klinik maupun di puskesmas. Menurut Soekidjo Notoatmojo pelayanan kesehatan 

bertujuan memberikan pelayanan preventif (pencegahan), dan promotif 

(peningkatan kesehatan) kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan ini merupakan 

                                                             
1
 Lijan Poltak Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara,  

2010), Hlm.3-7. 
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sebuah usaha pelayanan yang diberikan untuk masyarakat guna memberikan 

pelayanan secara menyeluruh.
2
 

Di dalam kehidupan ini kesehatan merupakan harta yang tak ternilai 

harganya yang menjadi modal dasar untuk menjalakan seluruh aktivitas 

kehidupan.  Apabila sakit menghampiri dalam tubuh, maka manusia akan 

melakukan segala cara untuk bisa menjadi sembuh dan sehat kembali. Di zaman 

modern globalisasi sekarang, sudah banyak cara untuk mengobati segala penyakit, 

sebagaimana Allah SWT telah menjamin yang bahwasanya setiap penyakit itu 

pasti ada obatnya. Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala aspek 

kehidupan termasuk di dalamnya pengobatan, karena salah satu tujuan adanya 

syariat adalah menjaga jiwa. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam hadis Nabi 

Muhammad yang Artinya: 

“Setiap penyakit ada obatnya, jika suatu obat itu manjur untuk suatu 

penyakit, maka penyakit itu akan sembuh sesuai dengan kehendak Allah”. (H.R. 

Ahmad dan Muslim).
3
 

 

Pada dasarnya kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, maka pemerintah berkewajiban 

untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang bermutu kepada seluruh 

masyarakatr Indonesia. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik sehat secara 

fisik, mental, spiritual maupun sosial.
4
 Sebagaimana dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 4 yang 

bunyinya setiap orang berhak atas kesehatan, dan setiap individu, keluarga dan 

                                                             
2
 Soekidjo Notoatmojo, Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: 2003), Hlm. 436. 

3
Aliah B. Purwakania Hasan, Pengantar Psikologi Kesehatan Islam, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2008), Hlm. 421. 
4
 Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit, Tahun 2009 beserta Penjelasnnya, 

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), hlm. 3. 
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masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesehatannya, dan 

negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat 

bagi penduduknya.
5
 Dalam hal ini pemerintah telah membangun sarana dan 

prasarana kesehatan di setiap daerahnya. Adapun sarana tersebut yaitu seperti 

rumah sakit, klinik dan puskesmas. 

Kebijakan pembangunan sarana pelayanan kesehatan sebelum era tujuh 

puluhan lebih banyak diarahkan untuk membangun rumah sakit yang umumnya 

terletak di perkotaan sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal 

di pedesaan. Namun sekarang sudah banyak Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) yang dibangun di pedesaan untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan dasar, menyeluruh dan terpadu, agar mempermudah seluruh masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tinggal di wilayah kerja 

puskesmas. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat 

sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
6
  

Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yaitu puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan 

ini merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran 

serta masyarakat dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh dan juga 

terpadu kepada masyarakat. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi kesehatan 

fungsional yang merupakan pusat pengembangan keshatan masyarakat yang juga 

membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk 

                                                             
5
Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit, Tahun 2009  ., hlm. 7. 

6
 Susatyo Herlambang dan Arita Murwani, Cara Mudah Memahami Manajemen 

Kesehatan dan Rumah Sakit, (Yogyakarta:  Gosyen Publishing, 2012), hlm. 40. 
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kegiatan pokok. Upaya kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari 

upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Uapaya kesehatan 

wajib merupakan uapaya kesehatan yang dilaksanakan seluruh puskesmas di 

Indonesia.  Upaya kesehatan wajib meliputi upaya promosi kesehatan, upaya 

kesehatan ibu dan anak termasuk KB, upaya perbaikan gizi, upaya kesehatan 

lingkungan, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (P2P) dan 

pengobatan dasar. 
7
 

Tujuan adanya puskesmas  adalah untuk menghasilkan produk, jasa atau 

pelayanan kesehatan yang benar-benar dibutuhan dan diharapan oleh pasien dari 

berbagai aspek, yang menyangkut medis dan non medis, jenis pelayanan, prosedur 

pelayanan, harga dan informasi yang dibutuhkan dan untuk mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat yang bertempat 

tinggal di wilayah kerja rumah sakit agar dapat terwujudnya derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.
8
 Pasien 

adalah manusia yang setara kedudukannya dengan dokter dan staf karyawan 

lainnya, seharusnya hubungan yang terbangun antara pasien dan pekerja medis 

semestinya bersifat kemanusiaan, sehingga pasien merasa nyaman ketika hendak 

berobat ke rumah sakit ataupun puskesmas tersebut.  

Puskesmas Kuta Cot Glie mempunyai beberapa pelayanan diantaranya 

pelayanan Poli umum, pelayanan Instansi Gawat Darurat, pelayanan Rawat Inap, 

                                                             
7
 Idam Pontoh, Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: In Media, 2013), 

hlm. 89. 
8
 Suhadi dan Muh. Kardi Rais,  Perencanaan Puskesmas, (Jakarta: Trans Info Media,  

2015),  hlm. 8. 
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pelayanan Gizi, pelayanan Perawatan Gigi dan Mulut, pelayanan Apotek, 

pelayanan Laboratorium, pelayanan Imunisasi, pelayanan Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA)/ KB, pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita sakit), dan 

pelayanan Ambulance. Dengan adanya pelayanan ini maka diharapkan dapat 

terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu pelayanan kesehatan yang 

baik.  

Di Kecamatan Kuta Cot Glie pemerintah telah mendirikan sebuah 

Puskesmas yang bernama Puskesmas Kuta Cot Glie, Puskesmas tersebut terletak 

di Pasar Lampakuk yang mana dulunya Puskesmas ini hanya sebagai Puskesmas 

pembantu (pustu), namun setelah tsunami terjadi pemekaran menjadi Puskesmas 

Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang didirikan pada tahun 2004 dan masih 

beroperasi hingga sekarang. Puskesmas Kuta Cot Glie mempunyai visi yaitu 

menciptakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, 

ramah dan profesional dalam mewujudkan serta meningkatkan kesehatan 

masyarakat yang sehat dan mandiri dan misinya ialah menciptakan lingkungan 

yang baik, nyaman dan saling menghormati, memahami dan selalu peduli atas 

pelayanan yang ramah dan santun untuk setiap pasien, menggerakkan 

pembangunan kesehatan, membantu masyarakat mendapatkan informasi dan 

pelayanan kesehatan dengan lebih mudah sehingga sadar, mau dan mampu untuk 

hidup sehat. Jumlah staf karyawan yang ada di puskesmas ini adalah 43 orang 

pegawai yang mana 4 orang dokter, 11 bidan desa dan 9 bidan Puskesmas, 11 
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perawat, 3 petugas kesehatan masyarakat, 1 tenaga kefarmasian, dan 3 orang 

tenaga gizi .
9
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima layanan kesehatan yang  

penulis temui di lapangan, bahwasanya di Puskesmas Kuta Cot Glie masih 

dijumpai masyarakat yang mengeluh dan masih merasa kurang puas dengan 

pelayanan yang diberikan kepada pasien, pelayanan yang diberikan terkesan 

seadanya saja. Seperti halnya ada kasus seorang pasien yang berobat ke 

puskesmas harus rawat inap, namun karena dokternya tidak berada di tempat, 

pasien harus dibawa pulang kembali ke rumah, seharusnya para staf puskesmas 

harus lebih memerhatikan hal tersebut agar tidak terjadinya pelayanan yang buruk. 

Tidak hanya dari segi pelayanan, tetapi sikap yang ditunjukkan pegawai 

puskesmas masih ada yang kurang ramah terhadap pasien, padahal sudah jelas-

jelas gunanya puskesmas adalah untuk melaksanakan upaya kesehatan dan 

melayani pasien dengan baik, dengan mengutamakan penyembuhan. Namun 

terlepas dari itu semua menurut informasi yang diperoleh oleh peneliti tidak 

semua pasien yang tidak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan 

puskesmas tersebut. 

Bagaimanakah sebenarnya implementasi standar pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Kuta Cot Glie. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk 

mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian.  

 

 

                                                             
9
 Hasil wawancara dengan staf  Puskesmas Kuta Cot Glie, pada tanggal  16  Januari  2018 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

pokok permasalahan, yaitu: 

1. Bagimanakah Implementasi Standar Operasional Prosedur Puskesmas 

Kuta Cot Glie menurut Masyarakat? 

2. Bagaimanakah Implementasi Standar Operasional Prosedur Puskesmas 

Kuta Cot Glie menurut Pegawai? 

C. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka untuk mengetahui tujuan dari 

Penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Standar Operasional 

Prosedur Puskesmas Kuta Cot Glie menurut Masyarakat 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Standar Operasional 

Prosedur Puskesmas Kuta Cot Glie menurut Pegawai 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini membawa manfaat, baik secara teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan pengetahuan wawasan 

bagi semua dan juga sebagai tambahan referensi kepustakaan khususnya tentang 

implementasi standar operasional prosedur di Puskesmas Kuta Cot Glie 

Kabupaten Aceh Besar. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
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referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan implementasi-

implementasi dan pelayanan kesehatan. 

2. Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi lembaga ataupun pengelola, sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan 

perubahan-perubahan dan juga sebagai bahan untuk penelitian lainnya. Selain itu, 

hasil penelian ini juga diharapkan dapat memberi pemikiran-pemikirannya dan 

juga merupakan referensi bagi peneliti yang lain yang dalam melakukan penelitian 

tentang implementasi standar operasional prosedur di Puskesmas Kuta Cot Glie 

Kabupaten Aceh Besar. 

E. Penjelasan Istilah Penelitian 

Setiap istilah pasti mengandung arti yang berbeda-beda, untuk mengatasi 

setiap prebedaan tersebut, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang 

berhubungan dengan judul skripsi ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

memaknai skripsi ini, adapun istilah tersebut yaitu: 

1. Implementasi Standar Operasional Prosedur 

a. Implementasi 

  Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan 

dan penerapan
10

 sesuatu bentuk baik itu aturan ataupun pogram yang telah di 

sepakati kemudian diterapkan. Jadi implementasi yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah penerapan standar operasional prosedur yang ada di 

Puskesmas Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. 

                                                             
10

 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. 4 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008) hlm. 529. 
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b. Standar Operasional prosedur 

Standar Operasioanal prosedures (SOP) merupakan seperangkat petunjuk 

tertulis mengenai dokumen kegiatan rutin yang dikerjakan oleh suatu organisasi. 

Standar oiperasional ini juga merupakan panduan kerja yang terstruktur sebagai 

pengukur kinerja seta menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut 

dilakukan dan siapa yang harus melakukannya.
11

  

Standar operasional prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Kuta Cot Glie. Standar ini menjadi 

pedoman bagi penulis untuk menilai keefektifitas pelayanan yang diberikan oleh 

Puskesmas Kuta Cot Glie kepada masyarakat setempat. 

 Jadi implementasi Standar Operasional Prosedur dalam penelitian ini 

adalah penerapan mutu layanan yang ada di Puskesmas Kuta Cot glie untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

2. Kesehatan Masyarakat 

a. Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sehat yang dimiliki oleh seseorang baik itu 

sehat jasmani, rohani maupun sosial. Kesehatan merupakan hak asasi setiap 

manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan 

cita-cita bangsa Indonesia sebagaiman yang dimaksud dalam pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh 

karena itu, setiap kegiatan dan juga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan 

                                                             
11

 Silvia Herlina, https://Evaluasi Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) 

Penerimaan Kas Pada Divisi Pendidikan Yayasan Sion, 02 Februari 2019, Pukul 20.30 WIB. Hal. 
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masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan nondiskriminasi, 

partisipasi, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan serta 

pembangunan nasional.
12

 Kesehatan yang dimaksud dalam pelitian ini adalah 

yang dimilki oleh masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie. 

b. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bertempat tinggal 

di lingkungan yang sama yang memiliki peraturan-peraturan tertentu. Masyarakat 

merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama yang mana dalam kelompok 

manusia tersebut telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat 

yang sama-sama harus ditaati dalam kehidupan. Masyarakat yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten 

Aceh Besar yang yang sudah lama tinggal atau menetap di daerah tersebut yang 

mempunyai aturan-aturan dan juga adat-istiadat mereka sendiri. 

Jadi kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yang mana 

setiap masyarakat Kecamtan Kuta Cot Glie mampu menjaga kesehatannya agar 

mereka dapat mengerjakan segala sesuatu yang dikehendakinya.  

3. Puskesmas  

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang bertempat di 

kecamatan-kecamatan gunanya sebagai pengganti keberadaan rumah sakit dan 

klinik-klinik kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan mayarakat. 

Puskesmas juga merupakan instansi pemerintah yang wajib bertanggung jawab 

                                                             
12

 Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 2009 Beserta Penjelasnnya, 

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), Hlm. 91. 
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atas kesejahteraan kesehatan masyarakat, terlebih pada daerah-daerah pedalaman 

yang sulit untuk menjangkau wilayah rumah sakit.
13

 Jadi Pusat kesehatan 

Masyarkat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Puskesmas yang ada di 

Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang disediakan oleh 

pemerintah untuk membantu masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

                                                             
13

 Suhadi & Muh. Kardi Rais,  Perencanaan Puskesmas, ( Jakarta: Trans Info Media,  

2015),  hlm. 8. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, kajian terdahulu sangat diperlukan untuk 

memperjelas dan melihat persamaan juga perbedaan-perbedaan permasalah yang 

telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang relevan. Diantara kajian terdahulu 

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Iskandar Muda, Rena Rukmini dan Intan Sofia Putri.  

Pertama, penelitian Iskandar muda, yang menyangkut permasalahan 

“Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Teungku 

Peukan Aceh Barat”. Penelitian ini meneliti tentang standar pelayanan yang 

diberikan rumah sakit kepada pasien rawat inap, penelitian ini mengkaji tentang 

bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh dokter dan perawat rumah sakit 

teungku peukan kepada pasien rawat inap sudah memenuhi standar pelayan yang 

maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kesesuaian pelayanan 

yang diberikan, perasaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dan keluhan 

pasien rawat inap terhadap pelayanan pihak rumah sakit teungku peukan Aceh 

Barat Daya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif.
14

 

Kedua, Rena Rukmini meneliti permasalahan “Aplikasi Pelayanan PRIMA 

Di Unit Persalinan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh”, penelitian ini 

                                                             
14 Iskandar Muda, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada Rawat Inap Rumah Sakit 

Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2016.hlm. xii.  
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meneliti tentang bagaimanakah aplikasi pelayanan PRIMA diunit persaliann 

rumah sakit ibu dan anak, dan apa pendapat pasien tentang pelayanan PRIMA di 

rumah sakit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Field Research yang bersifat kualitatif.
15

  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Intan Sofia Putri yaitu 

mengenai “Pelayanan Sosial Bidang Kesehatan Pada Pasien Bedah Tulang di 

Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh” penelitian ini meneliti 

tentang bentuk-bentuk pelayanan sosial bidang kesehatan yang diberikan oleh 

dokter dan juga perawat terhadap pasien bedah tulang RSUDZA khususnya pasien 

yang rawat inap. Dalam penelitian ini jenis peneliti digunakan oleh peneliti 

adalahh kalitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini di Rumah Sakit 

Daerah Zainal Abidin Kota Banda Aceh.
16

 

Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang 

Implementasi Standar Pelayanan  Kesehatan Masyarakat (Studi di Pusat 

Kesehatan Masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini 

mengkaji tentang bagaimanakah implementasi standar pelayanan dalam menjaga 

kesehatan masyarakat yang diberikan oleh staf Puskesmas sudah sesuai dengan 

standar operasional prosedur dan apa saja yang menjadi keluhan pasien terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Puskesmas Kuta Cot 

GliKabupaten Aceh Besar. 

                                                             
15

 Rena Rukmini, Aplikasi Pelayanan PRIMA di Unit Persalinan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Provinsi Aceh,Sskripsi, Tidak Diterbitkan, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikas 

UIN Ar-Raniry,  2015. Hlm. xiii. 
16

 Intan Sofia Putri, Pelayanan Sosial Bidang Kesehatan pada Pasien Bedah Tulang di 

Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Banda Aceh, 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2017. Hlm.  xii. 
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B. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Menurut Winslow seorang ahli kesehatan masyarakat mengatakan bahwa 

kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni mencegah penyakit, 

memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha 

pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pembersihan 

penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, 

pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnose dini 

dan pengobatan dan pengembangan sosial untuk menjamin agar setiap orang 

terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak dalam memelihara kesehatannya. 
17

  

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik 

(public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan 

serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan 

pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain yaitu 

promosi kesehatan, pemberdayaan pemberantasan penyakit, penyehatan 

lingkungan, peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan jiwa serta berbagai 

program kesehatan masyarakat lainnya. 
18

 

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, 

yaitu; 

a. Bertanggung jawab karena suatu sistem pelayanan kesehatan 

masyarakat harus ada pengangung jawab baik oleh pemerintah maupun 

                                                             
17

 Arista Eka Prasetyawati, Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Yogyakarta: Nuha Medika, 

2011), hlm. 7 
18

 Wahit Iqbal Mubarak & Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: 

Salemba Medika 2009),hlm 11. 
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swasta. Di Indonesia, Departemen Kesehatan merupakan tanggung 

jawab yang paling tinggi. Pengawasan standar pelayanan dan 

sebagainya bagi pelayanan kesehatan masyarakat baik pemerintah 

(puskesmas) maupun swasta (Balkesmas) yaitu dibawah pengawasan 

Departemen Kesehatan. 

b. Standar pelayanan merupakan sistem pelayanan kesehatan masyarakat 

baik itu pemerintah maupun swasta harus berdasarkan pada suatu 

standar tertentu. Di Indonesia ditetapkan oleh Departemen Kesehatan 

c. Hubungan kerja merupakan suatu sistem kesehatan masyarakat yang 

harus mempunyai pembagian kerja yang jelas antara bagian yang satu 

dengan yang lainnya. Fasilitas kesehatan tersebut harus mempunyai 

struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan hubungan kerja 

baik horizontal maupun vertikal. 

d. Pengorganisasian potensi masyarakat, ini merupakan upaya penting 

karena adanya keterbatasan sumber-sumber daya dari penyelenggara 

pelayanan kesehatan masyarakat, perlu keikutsertaan masyarakat.
19

  

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberi layanan kepada orang atau 

masyarakat yang memerlukan kepentingan layanan. Pada hakikatnya Negara yaitu 

pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal 

ini bukanlah kebuthan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang 

                                                             
19

 Syafrudin, Ilmu Kesehatan Masyarakat…hlm.211 
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sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, 

pendidikan dan lainnya. 
20

 

Hak untuk mendapatkan pelayanan dapat dinyatakan bahwa berlaku untuk 

siapapun, baik itu anggota organisasi yang berkewajiban melayani ataupun orang 

luar yang bukan anggota organisasi. Hak atas pelayanan ini sifatnya universal 

berlaku untuk siapa saja yang berkepentingan atas hak itu. Sebagai pihak yang 

ingin mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perwujudan 

pelayanan yang didambakan Pertama, adanya kemudahan dalam pengurusan 

kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa adanya hambatan.
21

 

Beberapa hambatan yang sering ditemui, yaitu: 

a. Waktu sudah menunjukkan jam mulai bekerja, petugas yang bersangkutan 

masih asik mengobrol dengan teman kerja, sementara orang yang 

menunggu sudah banyak, 

b.  Petugas bekerja sambil ngobrol dengan teman sehingga berakibat lamban 

dalam pelayanan dan pekerjaan, 

c.  Pejabat yang bertugas harus menandatangani surat/berkas sedang tidak 

ada di tempat (rapat, dipanggil atasan dan alasan lain yang sulit 

disebutkan).  

Kedua, mendapatkan pelayanan secara wajar tanpa gerutu. Ketiga, 

mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang 

sama, tertib dan tidak pandang bulu. Keempat, pelayanan jujur dan terus terang 

                                                             
20

 Lijan Poltak Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan Publik., hlm. 3. 
21

 H.A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2010), hlm. 41. 
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yaitu apabila ada hambatan karena suatu hal masalah yang tidak dapat dielakkan, 

seharusnya diberitahukan sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak 

menentu. Kalau keempat hal tersebut dapat dipenuhi maka masyarakat akan 

merasa puas.
22

 Agar layanan dapat memuaskan klien maka petugas harus 

memenuhi 4 persyaratan pokok yaitu tingkahlaku yang sopan, cara 

menyampaikan sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang seharusnya diterima 

oleh orang yang bersangkutan, waktu menyampaikan yang tepat, 

keramahtamahan.
23

 

Tujuan layanan publik pada dasaranya adalah untuk memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut maka dituntut pelayanan prima 

yang tercermin dari beberapa ciri yaitu pelayana yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti, akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, 

kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas, 

partisipatif yakni pelayanan yang dapat mendorong peran seta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan 

dan harapan masyarakat, kesamaan hak yaitu pelayana yang tidak diskriminatif 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan 

lainnya, kesinambungan hak dan kewajiban yaitu pekayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan 
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 H.A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, hlm. 45. 
23 Syafrudin, Ilmu Kesehatan Masyarakat., hlm. 197. 
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publik.
24

 Apabila ciri-ciri pelayanan diatas dapat dilaksanakan dengan sebenarnya, 

maka layanan yang diberikan akan mendapatkan respon yang baik dari 

masyarakat. 

2. Pelayanan Kesehatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelayanan berasal dari kata 

“layan” yang mengandung arti membantu menyiapkan (mengurus) keperluan 

seseorang atau meladeni, sedangkan pelayanan mengandung arti orang yang 

melayani.
25

 Pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak terlihat oleh mata 

atau tidak dapat diraba yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi layanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalah konsumen.  

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha baik melaui 

aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. 

Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indara dan anggota 

badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. 

Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang dinamakan 

pelayanan. Manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya sangat 

memerlukan pelayanan yang baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. 

Layanan yang diperluakan manusia pada umumnya ada 2 jenis, yaitu layanan fisik 

                                                             
24

Lijan Poltak Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan Publik…, hlm. 6. 
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 Nurul Husna, pelayanan Kesejahteraan Lansia dan Kebijakan Publik Bagi Lansia. 
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yang sifatnya pribadi dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain 

selaku anggota organissasi.
26

 

 Dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki ciri 

yang sering dikenal dengan sebutan PERSONALITY atau perorangan sebagaimana 

yang telah diterapkan dalam pelayanan di Dunia Usaha.
27

 Jadi seorang petugas 

ataupun pemberi layanan harus bisa menyenangkan pasiennya, mampu 

memberikan pelayanan yang baik agar para pasien senang terhadap pelayanan 

yang diberikan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan juga 

mempunyai kepribadian yang baik dan mampu melakukan pekerjaanya dengan 

baik dan benar agar pekerjaan yang dilakukan mendapat respon yang baik dari 

pelangganya ataupun pasiennya. Berhasilnya penyelenggaraan pelayanan 

ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Penerima layanan akan puas 

apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan.  

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah At-taubah ayat 105 telah dijelaskan 

tentang pelayanan yang baik, yaitu: 

                       

                     

Artinya:”bekerjalah kamu maka Allah dan rasuln-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaan mu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

Allah Yang Maha Mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberikan-

                                                             
26

 Moenir,  Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia,  (Jakarta: PT. BUmi aksara) 

2010, hlm. 16-17. 
27

 Wahit Iqbal Mubarak & Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan.., hlm. 132. 
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Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah ayat: 

105).
28

 

Layanan kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia dalam hal kesehatan, diharapkan dengan adanya layanan kesehatan 

baik itu di rumah sakit maupun puskesmas dapat membatu masyarakat dalam 

layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini harus selalu mengupayakan kebutuhan 

dan kepuasan masyarakat atau pasien yang dilayaninya secara baik. Karena dalam 

suatu layanan yang sangat diharapkan adalah kepuasan pasien terhadap layanan 

yang diberikan dengan tujuan agar layanan yang diberikan bermutu dan 

bermanfaat. 

3. Bentuk Pelayanan Kesehatan 

Bentuk pelayanan merupakan suatu wujud perlakuan secara nyata yang 

mencakup tiga hal, yaitu pelayanan dengan lisan, pelayanan melalui tulisan dan 

pelayanan melalui perbuatan. Pertama, layanan lisan adalah layanan yang 

diadukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (HUMAS), 

dibidang layanan informasi dan di bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan 

penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan agar pelayanan 

lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, layanan melalui tulisan 

yang mana layanan ini layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan. Tidak 

hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranan pada dasarnya layanan 

melalui tulisan mencakup efesien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor 

biaya agar layanan ini dapat memuaskan.
29

 Hal yang harus diperhatikan adalah 
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 Departemen agama RI Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2008), hlm, 203. 
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faktor ketetapan baik dalam pengelolaan masalah maupun dalam proses 

penyelesaian. Sedangkan layanan ketiga adalah layanan perbuatan. Dalam layanan 

sehari-hari jenis ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan 

perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Faktor keahlian dan keterampilan 

petugas sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau layanan. Kesehatan 

adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap yang meliputi 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial bukan semata-mata bebas dari penyakit dan 

kelemahan.
30

  

Menurut Majelis Ulama Indonesia kesehatan merupakan sebagai 

ketahanan jasmani dan rohani serta sosial yang dimiliki seseorang sebagai karunia 

Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunan-Nya dan memelihara 

serta mengembangkannya. Pelayanan kesehatan adalah usaha-usaha yang di 

bentuk sendiri ataupun secara bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun 

masyarakat.
31

  

Dalam pandangan Islam kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, 

beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya. Ajaran Islam yang selalu 

menekankan agar setiap orang mengonsumsi makanan yang baik dan halal agar 

mereka selalu dalam keadaan sehat, hal ini merupakan apresiasi islam terhadap 

kesehatan, karena makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya 
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seseorang. Anjuran Islam untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan 

merupakan pangkal dari kesehatan. Oleh karena itu Islam sangat melarang pola 

hidup yang mengabaikan bersihan, dan Islam sangat menganjurkan untuk hidup 

dalam keadaan bersih karena dengan hidup bersih maka kesehatan akan semakin 

terjaga, karena penyakit sering bersumber dari lingkungan yang tidak bersih.  

Ada tiga aspek kesehatan yang sering dijelaskan di dalam Al-Qur’an 

maupun dalam Hadis yaitu Kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
32

 Kesehatan 

jasmani adalah kesehatan yang sangat penting bagi manusia yang mana semua 

organ tubuh normal dan berfungsi dengan normal.
33

 Islam sangat mementingkan 

kesehatan jasmani, cara menjaga kesehatan jasmani yaitu dengan menjaga 

kebersihan, menjaga makanan yang baik dan juga sering berolahraga, inilah yang 

harus diperhatikan oleh seseorang agar tubuhnya selalu dalam keadaan sehat.  

Kesehatan Rohani merupakan kesehatan yang mana seseorang mampu 

berfikir secara logis (masuk akal) dan seseorang juga mampu mengekspresikan 

emosinya, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih, lapar dan sebagainya. 

Kesehatan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan penting, karena kesehatan 

rohani akan memberikan pengaruh pada kesehatan jasmani, misalnya rohani kita 

sedang merasa kegelisahan maka biasanya hal tersebut akan berpengaruh pada 

turunnya nafsu makan. Jika nafsu makan kita tidak ada maka kita tubuh kita akan 
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terasa lemahda kurus.
34

 Hal yang demikianlah yang akan membuat kita mudah 

terkena penyakit. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap kalau kesehatan 

rohani ini adalah kesehatan yang biasa-biasa saja, kita harus menjaga kesehatan 

tersebut agar tidak berpengaruh terhadap kesehatan lain. 

 Sedangkan kesehatan sosial adalah yang mana seseorang mampu 

berhubungan dengan orang lain yang ada disekitarnya secara baik, atau mampu 

berinteraksi dengan orang atau kelompok tanpa membeda-bedakan antara ras, 

suku, agama, status sosial, ekonomi, politik, yang mana kita harus saling 

menghargai antara satu dengan yang lain sehingga kita mampu hidup 

bermasyarakat dengan seluas-luasnya.
35

 Menurut Aristoteles, manusia akan selalu 

membutuhkan orang lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya 

bantuan dari orang lain, di dalam Islam hal yang demikian dikenal sebagai istilah 

ukhuwah atau persaudaraan yang akan mendatangkan keuntungan satu sama lain. 

Hal ini akan memungkinkan rasa persaudaraan kita antar sesama semakin erat. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi 

                               

                    

 Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuandan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
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orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mendenganr”. (Q.S. Al-Huajrat: 13).
36

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus saling 

kenal-mengenal, saling bantu membantu antara sesama agar tali persaudaraan 

yang kita jalin semakin erat, dengan demikian semakin eratnya tali persaudaraan 

yang kita jalin maka kita akan semakin baik pula kita di mata Allah dan 

ketakwaan yang kita bangun tidak akan sia-sia, karena orang yang bertakwa 

kepada Allah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. 

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan yang bersifat 

umum dengan tujuan utama memelihara dan meniningkatkan kesehatan serta 

mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain yaitu promosi 

kesehatan, pemberdayaan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, 

peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan 

masyarakat lainnya.
37

 

Suatu pelayanan dapat dikatan baik apabila terdapat beberapa ciri-ciri 

sebagai berikut: pertama tersedia (available) dan berkesinambungan (continuous) 

yaitu semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersedia dan 

keberadaannya dalam masyarakat adalah selalu ada jika dibutuhkan, yang kedua 

dapat diterima (acceptable) dan bersifat wajar (appreciate) yaitu pelayanan 

kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan 

masayarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, 
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kebudayaan, kayakinan dan kepercayaan masyarakat serta yang bersifat tidak 

wajar bukanlah pelayanan kesehatan yang baik, yang ketiga Mudah didapat 

(accessible) yaitu yang paling utama lokasinya mudah di dapatkan, karena dengan 

begitu agar dapat mewujudkan pelayanan yang baik pengaturan distribusu sarana 

keshatan menjadi sangat penting, yang ke empat  Mudah dijangkau (affordable) 

yaitu keterjangkauan dari sudut biaya yang mana agar dapat mewujudkan keadaan 

yang seperti ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai 

dengan kemampuan ekonomi masyarakat, karena pelayanan yang mahal hanya 

dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, sedangkan yang ke lima 

Bermutu (quality) yang mana yang dimaksud bermutu disini adalah menunjuk 

pada tingkat kesempurnaan pelayanan ksehatan yang diselenggarakan, yang di 

satu pihak tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar 

yang telah ditetapkan.
38

 

4. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Menurut Kontjadiningrat Masyarakat merupakan sekumpulan individu 

yang hidup dan berinteraksi, sehingga melahirkan suatu sistem kemasyarakatan 

yang matang. Selain itu masyarakat juga dapat melahirkan suatu kebudayaan 

sekaligus dapat mengekspresikannya melalui institusi-institusi sosial dan lembaga 

sosial yang mana masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai sekumpulan 

individu yang didalamnya saling berinteraksi, berkerja sama sehingga suatu 

masyarakat menjadi berkembang dan teratur dengan adanya sistem dan struktur 

yang sesuai dengan tradisi dan kebudayaan lingkungannya. Linton seorang ahli 
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antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang 

telah cukup lama hidup dan juga bekerja sama sehingga mereka dapat 

mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan 

sosial dengan batas-batas tertentu. Menurutnya masyarakat merupakan sejumlah 

individu saling berinteraksi sehingga melahirkan suatu sistem kemasyarakatan 

yang baik.
39

  

Sedangkan menurut J.L. Gillin dan J.P. Jillan sebagaimana dikutip oleh 

Sabirin mengemukakan tentang masyarakat yang merupakan suatu manusia yang 

tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang 

sama.
40

 Ciri-ciri masyarakat yaitu saling berinteraksi antara sesama anggota 

masyarakat, menenmpati wilayah dengan batas-batas tertentu, saling tergantung 

antara satu dengan yang lainnya, mempunyai adat-istiadat kebudayaan tertentu 

dan memiliki identitas bersama mislanya bahasa, mata uang, kepercayaan dan 

lainnya. 
41

 

Menurut Depkes RI Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah 

organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pembangunan kesehatan 

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpada pada masyarakat di suatu 

wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha kesehatan pokok. Puskesmas 

kecamatan gunanya sebagai pengganti keberadaan rumah sakit dan klinik-klinik 

kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan mayarakat. Puskesmas juga 
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merupakan instansi pemerintah yang wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan 

kesehatan masyarakat, terlebih pada daerah-daerah pedalaman yang sulit untuk 

menjangkau wilayah rumah sakit.
42

 Dengan adanya puskesmas maka akan 

memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, karena kalau tidak ada 

puskesmas maka masyarakat akan merasa agak kesusuahan bila masyarakat 

tersebut jauh dari rumah sakit. Kegiatan pokok puskesmas yaitu; Kesehatan ibu 

dan anak, Keluarga berencana, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan Penyakit 

Menurar, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Pengobatan, Perawatan Kesehatan 

Masyarakat, Usaha kesehatan gizi, Usaha kesehatan sekolah, Usaha kesehatan 

jiwa, Laboratorium,Pencatatan dan pelaporan.
43

 

Tujuan Puskesmas adalah unuk mendukung tercapainya pembangunan 

kesehatan sasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan untuk hidup sehat bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja 

puskesmas itu agar terwujudkan derajat kesehatan yang merata. Wilayah kerja 

puskesmas yaitu kecamatan, Kepadatan penduduk, kuas daerah, keadaan 

geografik, infrastruktur dan sasaran penduduknya 30.000 jiwa. Pelayanan yang 

diberikan di puskesmas adalah pelayanan yang meliputi pelayanan Kuratif 

(Pengobatan), Preventif (Kesehatan Pencegahan), Promotif (Peningkatan 

Kesehatan), dan Rehabilitative (Pemulihan Kesehatan) yang ditujukan kepada 
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semua jenis dan golongan umur sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup 

usia.
44

 

Puskesmas berfungsi sebagai salah satu penggerak pembangunan yang 

berwawasan kesehatan, yang mana lebih mengutakan kesehatan dan mencegah 

penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan. Dalam melaksanakan 

fungsinya puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui pertemuan 

berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut 

mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 

serta penilaian. 
45

  

Ada 3 fungsi utama yang diemban oleh puskesmas dalam melaksanakan 

Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) kepada seluruh sasarannya di wilayah 

kerjanya
46

 yaitu: 

a). Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yaitu berupaya 

menngerakkan lintas sektor dan dunia usaha wilayah kerjanya agar 

menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan Aktif 

mementau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap 

program pembangunan di wilayah kerjanya 

b). Pusat Pemberdayaan Masyarakat yaitu berupaya agar perorangan terutama 

pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, 

kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk 
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hidup sehat, berperan aktif dalam memperjaungkan kepentingan kesehatan 

termasuk pembiayaan, ikut menetapkan penyelenggaraan dan memantau 

pelaksanaan program kesehatan, membina peran serta masyarakat di 

wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup 

sehat, Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan 

kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri, dan dapat memberikan 

petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan 

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. 

c). Pusat Pelayanan Kesehatan strata Pertama yaitu menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) secara menyeluruh, terpadu 

dan berkesinambungan (kontinyu) mencakup pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat pribadi bertujuan untuk penyembuhan penyakit 

dan pemulihan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemeliharaan 

kesehatan dan pencegahan penaykit. Pelayanan perorangan yang dimaksud 

adalah pelayanan rawat jalandan untuk puskesmas tertentu ditambah 

dengan rawat inap. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah 

pelayanan yang bersifat umum yang bertujuan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit tanpa mengabaikan 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.  

Melihat puskesmas yang sangat strategis sebagai penggerak pembangunan 

kesehatan terdepan di tengah masyarakat, maka diperlukan kebijakan umum 

seperti dukungan dana, anggaran, sarana dan tenaga yang berkompeten dari para 
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penentu kebijakan berwenang yang dapat memberdayakan pelayanan puskesmas 

secara maksimal. 
47

 

C. Standar Operasional Prosedur puskesmas 

a. Standar Operasional Prosedur 

Standar Prosedur Operasional adalah pernyataan tentang harapan 

bagaimana petugas kesehatan melakukan suatu kegiatan yang bersifat 

administratif, misalnya layanan pasien rawat inap, pembeliah bahan habis pakai, 

penyimpanan dan lain sebagainya. Secara luas pelayanan kesehatan merupakan 

suatu pernyataan tentang mutu yang sangat di harapkan yaitu mengenai masukan, 

peoses dan keluaran sistem layanan kesehatan.
48

 

 Standar pelayanan berbentuk suatu Dokumentasi rincian teknik dari 

sebuah pelayanan. Biasanya rincian mencakup pernyataan visi, misi, prosedur, 

denah alur pelanggan, ketentuan tarif, persyaratan pelayanan, klasifikasi 

pelanggan, jenis layanan, jaminan mutu dan janji pelayanan (pernyataan yang bias 

dimengerti tentang spesifikasi layanan yang past akan diperoleh oleh para 

pelanggan).
49

  

Standar Operasioanal prosedures (SOP) merupakan seperangkat petunjuk 

tertulis mengenai dokumen kegiatan rutin yang dikerjakan oleh suatu organisasi. 

Standar oiperasional ini juga merupakan panduan kerja yang terstruktur sebagai 
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pengukur kinerja seta menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut 

dilakukan dan siapa yang harus melakukannya.
50

  

b. Manfaat Standar Operasional Prosedur Puskesmas (SOP)  

Manfaat Standar Operasional Prosedur secara umum adalah 

mengoptimalkan kinerja organisasi, sarana mengomsumsi pelaksanaan pekerjaan, 

acuan dalam melakukan penilaian proses pekerjaan, sarana pelatihan bagi staf 

baru sehingga mengurangi waktu yang terbuang untuk memberikan pengarahan, 

mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat perubahan system dalam 

organisasi serta digunakan sebagai sarana dokumentasi sistem informasi. 

PER/21/M.PAN/11/2008 ini menyebutkan kegunaan SOP bagi organisasi 

adalah menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien. SOP memberikan 

informasi mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan secara 

lengkap, sehingga menghindari tumpang tindih pekerjaan serta mengurangi 

tingkat kesalahan dan kelalaian yang mnengkin dilakukan karyawan. SOP juga 

memberikan kejelasan ukuran standar kinerja, cara kongkrit bagi karyawan untuk 

memperbaiki kinerjaserta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 

Dengan demikian karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada 

intervansi manajeman, sehingga mengurangi keterlibatan pimpinan dalam 
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pelaksanaan proses sehari-hari. Sop memiliki pera yang besar dalam menciptakan 

proses kerja yang efisien dan efektif.
51

   

Jenis pelayanan dan indikator Standar Operasinal Prosedur Puskemas Kuta 

Cot Glie
52

, yaitu: Pertama, Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan 

indikatornya mampu menangani keselamatan hidup (life saving) anak & dewasa, 

Jam buka gawat darurat 24 jam penuh, Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD 

standar lebih ≤ 5 menit setelah pasien dating, Petugas IGD bekerja satu tim dalam 

melayani pasien, Tidak adanya keharusan membayar uang muka  , Pasien puas 

terhadap pelayanan IGD. Kedua, Pelayanan poli umum indikatornya yaitu 

Pemberi pelayanan di poli umum dilakukan oleh dokter , Pelayanan di poli umum 

selalu tersedia, Jam buka pelayanan 08.30 s/d 13.00 setiap hari kerja, Waktu 

tunggu pemeriksaan di poli umum standar ≤ 30 menit, Pasien puas terhadap 

pelayanan rawat jalan. Ketiga, Pelayanan Rawat inap indikatornya yaitu Pemberi 

layanan di rawat inap dokter, bidan dan perawat minimal  D3, Penanggung jawab 

rawat inap dokter, Jam kunjung dokter  dari jam 08.30-13.00, Tidak adanya pasien 

jatuh dari tempat tidur yang mengakibatkan cacat/meninggal, Tidak ada kejadian 

pulang sebelum dinyatakan sembuh, Pasien puas terhadap pelayanan rawat inap. 

Keempat, Pelayanan Gigi dan Mulut idikatornya  pemberi layanan gigi dan mulut 

adalah dokter gigi dan perawat gigi, jam buka layanan rawat gigi dan mulut mulai 

dari pukul 08.30 s/d 13.00, pasienpuas pasien terhadap pelayanan gigi dan mulut. 
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Kelima, pelayanan KIA /KB indikatornya yaitu cakupan kunjungan ibu hamil K-

4, pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh dokter dan bidan terlati, pemberi 

layanan keluarga berencana (KB) oleh dokter dan bidan, pelayanan imunisasi 

pada bayi diberikan oleh bidan, Pasien puas terhadap layanan di KIA/KB. 

Keenam, Pelayanan Apotek indikatornya yaitu pemberi pelayanan obat dilakukan 

tim ahli/terlatih, ketersediaan obat sesuai kebutuhan, waktu tunggu pelayanan obat 

≤ 30 mnit, tidak adanya kesalahan pemberian obat, kepuasaan pelanggan terhadap 

pelayanan obat. Ketujuh Pelayanan Laboratorium sederhana indikatornya yaitu 

Pelayanan di lakukan dengan mengutamakan keramah-tamahan, Tersediaan 

fasilitas dan peralatan laboratorium Sederhana, waktu tunggu hasil pelayanan 

laboratorium ≤ 120 menit, tidak adananya  tertukar hasil laboratorium, Pasien 

merasa puas terhadap pelayanan yang diterima. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada dasarnya setiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan 

mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan data 

berupa fakta-fakta dalam bentuk angka-angka dan segala sesuatu yang dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus. Data yang terkumpul dari jumlah 

responden berupa data angka yang dianalisis menggunakan software statistik.
53

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan menjadi sasaran penelitian. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.
54

 Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh 

pegawai puskesmas Kuta cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 43 

orang dan seluruh masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan di puskesmas 

tersebut.   

Pengambilan sampel merupakan bagian pokok dalam sebuah penelitian 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan 

sampel yang digunakan ada dua teknik, yang pertama pengambilan sampel pada 
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pegawai Puskesmas menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling) yaitu 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  

 Sedangkan pengambilan sampel pada masyarakat (pasien) yang menerima 

layanan kesehatan di puskesmas Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, peneliti 

menggunakan teknik insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yang mana siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

selama di lapangan yang dianggap bisa dan cocok untuk dijadikan sebagai 

responden maka orang tersebut akan dijadikan sebagai sampel.
55

 Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan jumlah sampel terhadap masyarakat atau pasien 

yang menerima layanan kesehatan di Puskesmas Kuta Cot Glie untuk menjawab 

angket yang sudah disediakan oleh peneliti. Disini peneliti menargetkan jumlah 

sampel yaitu 50 orang responden. 

C. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie 

Kabupaten Aceh Besar yang berkedudukan di jalan Banda Aceh-Medan Gampong 

Lamtui Kecamatan Kuta Cot Gli Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih 

lokasi ini karena puskesmas ini merupakan sebuah instansi pemerintah yang 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kecamatan Kuta Cot Glie 

untuk berobat dan memelihara kesehatan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data utama 

dengan menggunakan angket, sedangkan untuk data tambahan peneliti 

menggunakan wawancara. 

a. Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.
56

 Responden dapat memberikan jawaban yang 

disebarkan oleh peneliti dengan memberi tanda pada salah satu atau beberapa 

pertanyaan yang telah disediakan oleh responden pada lembaran yang telah 

dibagikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket secara tertutup 

Pertanyaan yang disusun dalam lembaran angket yang peneliti buat berdasakan 

SOP (Standar Operasional Prosedur) Puskesmas.  Dalam teknik pengumpulan 

data peneliti menggunakan kuesioner, peneliti menyebarkan lembar pertanyaan 

atau pernyataan kepada responden, kemudian reponden menceklis sendiri 

pertanyaan/pernyataan yang telah dibagikan.   

 Pengukuran instumen pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala 

Guttman yaitu skala yang jawabannya tegas (jelas) dan konsisten, yang mana 

alternatif pada jenis skala ini terdiri dari dua jawaban yaitu “Ya- Tidak”. Skala ini 

selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk 
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checklist
. 
Skor jawaban tertinggi dapat dibuat satu (1) dan skor terendah dapat 

dibuat nol (0).
57

   

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih sambil bertatap 

muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data tambahan agar peneliti mendapatkan informasi 

dari sejumlah pertanyaan.
58

  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstuktur yang mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan di tanyakan terhadap responden. Sasaran wawancara yang 

akan peneliti wawancarai adalah pihak Puskesmas Kuta Cot Glie. Wawancara ini 

dilakukan sebagai data tambahan peneliti dalam melakukan penelitian.  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengolahan data dalah proses lanjutan dalam penelitian setelah data 

terkumpul. Data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian, 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai 

alat pembuktian hipotesis. Oleh karenanya benar tidaknya data, sangat 

menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Pengolahan data merupakan 

kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan pengolahan data dengan tahap memeriksa (editing), proses 

pemberian identitas (coding) dan proses pembeberan (tabulasi).
59

 

 

                                                             
57 Ibid., hlm, 96. 
58

 Ibid., hlm. 137.  
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a. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian tahap selanjutnya pada 

penelitian kuantitaif adalah diolah melaui beberapa tahap seperti di bawah ini: 

1. Pengeditan (Editing)  

Pengeditan adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah 

berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yeng telah 

masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Peneliti melakukan 

pengecekan terhadap jawaban angket. Tujuan dilakukan pengeditan adalah untuk 

memeriksa kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan data yang 

didapatkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian. Jika terdapat kekeliruan 

atau kekurangan peneliti bisa langsung memperbaikinya. 

2. Pengkodean (Coding) 

Pengkodean merupakan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang 

termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk 

angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang 

akan dianalisis. Peneliti menggantikan jawaban responden yang menjawab “Ya” 

dengan kode 1 (satu), dan jawaban responden yang menjawab “Tidak” dengan 

kode 0 (dua).  Pemberian kode ini agar peneliti mudah dalam mengolah dan 

menganalsis data. 

3. Tabulasi 

 Tabulasi merupakan bagian terakhir dari pengolahan data. Selanjutnya 

peneliti memasukkan jawaban dari kuesioner yang sudah diberikan kode ke dalam 

SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) versi 16.0 satu persatu. Setelah 
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semua jawaban dimasukkan kedalam tabel SPSS, kemudian peneliti klik di layar 

SPSS versi 16.0 pilih Analyze, lalu descriptive statistics dan untuk mendaparkan 

hasil frekuensinya peneliti pilih Frequencies. Teknik tersebut digunakan untuk 

mengolah data pasien.  

 Sedangkan untuk mengolah data pegawai puskesmas peneliti klik layar 

SPSS kemudian pilih Analyze, lalu descriptive ststistics untuk mendapatkan 

output hasil peneliti pilih descriptive.  

b. Teknik Analisis Data 

Dalam proses penelitian, setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh 

peneliti, tahap selanjutnya melakukan analisis. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis kuantitatif yaitu analisis terhadap data-data yang berupa 

angka-angka, disebabkan data yang diperoleh berjumlah besar dan mudah 

diklarifikasi dalam berbagai katagori, maka analisis kuantitatif sangat cocok 

digunakan.
60

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS versi 

16.0 sesuai dengan desain penelitian yaitu deskriptif analisis data untuk 

mengetahui implementasi Standar Operasional prosedur Puskesmas Kuta Cot 

Glie. Setelah data dianalisis kemudian peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel. 

Jika responden lebih banyak yang menjawab Ya terhadap jawaban angket 

yang dibagikan, maka implementasi Standar Operasional Prosedur sudah baik 

dilaksanakan, dan jika jawaban responden lebih banyak yang menjawab Tidak, 

maka implementasi Standar Operasional Prosedur masih belum baik.  
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Puskesmas Kuta Cot Glie 

Puskesmas Kuta Cot Glie terletak di Jl. Banda Aceh-Medan Km 33,5 

Gampong Pasar Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar 

Provinsi Aceh, yang mana Puskesmas tersebut merupakan salah satu Puskesmas 

yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. Pada 

periode penelitian ini Puskesmas Kuta Cot Glie dipimpin oleh seorang kepala 

yaitu bapak Burhanuddin, SKM. 

Awal mula berdirinya Puskesmas ini pada tahun 2004, di resmikan pada 

tahun 2008. Puskesmas Kuta Cot Glie dahulunya merupakan sebuah Pusksemas 

pembantu (pustu) yang mana sebelum pemekaran Puskesmas ini memasuki 2 

(dua) kawasan yaitu kawasan Rumah Sakit Indrapuri dan setengahnya lagi 

memasuki kawasan Puskesmas Seulimeum. Hal tersebut dikarenakan Puskesmas 

Kuta Cot Glie berada di tengah-tengah perbatasan Indrapuri dan seulimeum 

Setelah tsunami barulah pustu ini dimekarkan menjadi Puskesmas Kuta Cot Glie 

hingga sekarang.
61

  

Luas wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh 

Besar 21.508 km. Wilayah kerja Puskesmas Kuta Cot Glie terdiri dari 26 

Gampong, yaitu Gampong Bithak, Tutui, Pakuk, Pasar Lampakuk, Lamtui, Banda 
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 Wawancara dengan bu Eva Rahmi selaku bidan di Puskesmas Kuta Cot Glie, 7 

September 2018, hari Jum’at 
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Safa, Lampoh Raja, Lampakuk, Lamkleng, Barih Lhok, Lamsie, Lam Aling, 

Lambeugak, Lamleupung, Keumireu,Cot Bayu, Glee Jai, Kruweung Krueng, 

Kruweung Blang, Siron Blang, Siron Krueng, Bueng simek, Sigapang, Baksukon, 

Lamleuot dan Leupung Baleu.
62

 

2. Demografi 

Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Cot Glie berpenduduk 11.613 jiwa dimana 

5.845 jiwa laki-laki dan 5.768 jiwa perempuan, serta jumlah Kepala Keluarga 

(KK) sebanyak 2.873 Kepala Keluarga, diantara 26 Gampong yang menjadi 

tanggungan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kuta Cot Glie. 

Jumlah penduduk terpadat terdapat terdapat di Gampong Lampakuk yaitu 

sebanyak 769  jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Gampong 

Siron Krueng yang hanya didiami oleh 172 jiwa.  

3. Visi dan Misi Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie 

Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie memiliki visi yaitu menciptakan dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, ramah dan 

professional dalam mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang 

sehat dan mendiri. Untuk mencapai misi di atas maka ditetapkan misinya yaitu: 

a.  Menciptakan lingkungan kerja yang baik, nyaman dan saling 

menghormati, memahami dan selalu peduli atas pelayanan yang ramah 

dan santun untuk setiap pasien yang dilayani 

b. Menggerakkan pembangunan kesehatan di kecamatan dengan 

malibatkan lintas program dan lintas sektoral secara berkesinambungan 
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c.  Membantu masyarakat mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan 

dengan lebih mudah sehingga sadar, mau dan mampu untuk hidup 

sehat.
63

  

4. Fungsi Puskesmas Kuta Cot Glie 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, puskesmas Kuta Cot Glie mempunyai 

fungsi yaitu: memberikan pelayanan secara, menyeluruh dan terpadu dalam 

bidang kesehtan kepada masyarakat di wilayah kerja Kuta Cot Glie dan 

memastikan terjaminnya kesehatan dan hidup yang baik bagi seluruh masyarakat 

dalam wilayah Kuta Cot Gli, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan 

kepada seluruh pasien. 

5. Fasilitas Sarana dan Prasarana 

Agar layanan kesehatan yang diberikan oleh Puskasmas Kecamatan Kuta 

Cot Glie dapat berjalan dengan baik maka perlu dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana serta SDM yang memadai, dari data yang peeliti dapatkan sarana yang 

dimiliki puskesmas Kuta Cot Glie yaitu : ruang poli umum, ruang kartu, ruang 

TU, ruang IGD, ruang KIA/KB, ruang gizi, ruang laboratorium, ruang obat, ruang 

poli gigi, ruang MTBS, ruang imunisasi/ P-CARE, ruang bendahara/ survelain/ 

Promkes, ruang apotek dan ruang PI, ruang rawat inap, 1 musalla, 1 ruang jaga 

perawat. 

Puskesmas Kuta Cot Glie mepunyai kendaraan sebagai salah satu alat 

transportasi kegiatan Puskesmas yaitu 2 (dua) unit Ambulance dan 7 (tujuh) unit 

kendaraan roda dua.  Puskesmas Kuta Cot Glie menyediakan 12 Unit Pondok 
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bersalin desa (Polindes) yang mana diantaranya Polindes Baksukon, Bueng simek, 

Siron Blang, Kruweung Krung, Cot Bayu, Lamleupung, Lambeugak, Lam Aling, 

Lamkleng, Lampoh Raja, Tutui dan juga Lamsie
64

 

Tujuan adanya polindes adalah sebagai salah satu tempat pertolongan 

persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan juga termasuk KB di desa. 

6. Hak dan Kewajiban Pasien 

  Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ada beberapa hak pasien yang 

akan di dapatkan yaitu 

a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku 

b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewaiban pasien 

c. Memperoleh layanan yang menusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi 

d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu efektif dan efisien 

e. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita teramsuk 

data-data medisnya 

f. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

g. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan 

dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya 

h. Memilih tenaga kesehatan jika memungkinkan tersedia 

i. Menolak atau tidak melanjutkan kesehatan  

j. Mengajukan usul dan saran perbaikan atas perlakuan yang diterima. 

 Ada beberapa kewajiban juga yang harus dipenuhi oleh pasien untuk 

mendapatkan pelayanana kesehatan di puskesmas Kuta Cot Glie, yaitu: 
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a. Pasien baru harus membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan 

jaminan (BPJS, ASKES, JAMKESMAS, KJS) waktu pertama kali 

berobat dan untuk pasien lama wajib membawa kartu berobat 

b. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatan 

c. Mematuhi nasehat dan petunjuk tenaga kesehatan 

d. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku di puskesmas
65

 

B. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden merupakan ciri-ciri responden dalam penelitian 

ini. Adapun karakter responden dalam penelitian ini dikatagorikan berdasarkan 

jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil penyebaran 

kuesioner yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan seluruh karakteristik 

responden sebagai berikut: 

1. Karakteristik Masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar 

Tabel 4.1Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 9 18.0 18.0 18.0 

perempuan 41 82.0 82.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 
 Tabel 4.1 terdapat 9 orang laki-laki atau 18% responden yang berjenis 

kelamin laki-laki dan 41 orang perempuan atau 82%  yang berjenis kelamin 

perempuan. 

                                                             
65

 Data Puskesmas Kuta Cot Glie, 11 September 2018, hari Selasa 



45 
 

 
 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 23 46.0 46.0 46.0 

31-40 15 30.0 30.0 76.0 

41-50 8 16.0 16.0 92.0 

51-60 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.2 di atas, terdapat 23 orang atau 46% yang berusia 21-30 tahun, 15 

orang atau 30% yang berusia 31-40 tahun, 8 orang atau 16% yang berusia 41-50 

tahun, 4 orang atau 8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan 

responden, yang berumur 20-30 lebih dominan daripada yang lain. 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

  
Tabel4.3 menjelaskan bahwa terdapat 4 orang atau 8% dari responden 

yang berpendidikan terakhirnya SMP, 34 orang atau 68% tamatan SMA, 12 orang 

atau 24% tamatan Sarjana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa puskesmas 

Kecamatan Kuta Cot Glie kabupaten Aceh Besar lebih didominasi oleh responden 

yang tamatan SMA.  

 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP   4 8.0 8.0 8.0 

SMA 34 68.0 68.0 76.0 

Sarjana 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  



46 
 

 
 

2. Karakteristik Pegawai Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh 

Besar 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 4 9.3 9.3 9.3 

Perempuan 39 90.7 90.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 
 Tabel 4.4 menjelaskan bahwa terdapat 4 orang atau 9,3% responden yang 

berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang atau 90,7% berjenis kelamin perempuan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie lebih 

didominasi oleh pegawai perempuan.  

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 19 44.2 44.2 44.2 

31-40 20 46.5 46.5 90.7 

41-50 4 9.3 9.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 
 Tabel 4.5 menjelaskan bahwa terdapat 19 orang atau 44,2% yang berusia 

21-30, 20 orang atau 46,5% yang berusia 31-40 dan 4 orang atau 9,3% yang 

berusia 41-50,  sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di puskesmas Kuta 

Cot Glie lebih didominasi oleh pegawai yang berusia 31-40. 
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C. Implementasi Standar Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas 

Kuta Cot Glie  

1. Implementasi Standar Pelayanan kesehatan masyarakat Puskesmas Kuta 

Cot Glie Menurut Masyarakat (Pasien).  

  Hasil jawaban kuesioner dari responden pasien yang menerima pelayanan 

kesehatan dari Puskesmas Kuta Cot Glie dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a.  Pelayanan IGD 

  Berdasarkan dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal di IGD 

dideskripsikan dalam tabel 4.6 sampai dengan 4.10 

Tabel 4.6 Pertanyaan Item Nomor 1 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 16 32.0 32.0 32.0 

Ya 34 68.0 68.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 1 

yaitu “Petugas IGD mampu menangani keselamatan anak dan dewasa”, responden 

yang menjawab Ya berjumlah 34 orang atau 68%, sedangkan yang menjawab 

Tidak berjumlah 16 orang atau 32%. 

Tabel 4.7 Pertanyaan Item Nomor 2 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 14 28.0 28.0 28.0 

Ya 36 72.0 72.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 2 

yaitu “Pelayanan IGD puskesmas Kuta Cot glie buka 24 jam”, responden yang 

menjawab Ya berjumlah 36 orang atau 72%, sedangkan yang menjawab Tidak 

berjumlah14 orang atau 28%. 

Tabel 4.8 Pertanyaan Item Nomor 3 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 15 30.0 30.0 30.0 

Ya 35 70.0 70.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.8 diatas menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 

3 yaitu “Pasien mendapatkan pertolongan dokter dalam 5 menit setelah tiba di 

IGD”, responden yang menjawab Ya berjumlah 35 orang atau 70%, sedangkan 

yang menjawab Tidak berjumlah 15 orang atau 30%.  

Tabel 4.9 Pertanyaan Item Nomor 4 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 17 34.0 34.0 34.0 

Ya 33 66.0 66.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 4 

yaitu “Petugas IGD bekerja 1 tim dalam melayani pasien”, responden yang 

menjawab Ya berjumlah 33 orang atau 66%, sedangkan yang menjawab Tidak 

berjumlah 17 orang atau 34%. 
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Tabel 4.10 Pertanyaan Item Nomor 5 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 9 18.0 18.0 18.0 

Ya 41 82.0 82.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 5 

yaitu “Tidak ada pasien yang diminta bayaran setelah mendapatkan pelayanan”, 

responden yang menjawab Ya berjumlah 41 orang atau 82%, sedangkan yang 

menjawab Tidak berjumlah 9 orang atau 18%. 

b. Pelayanan Poli Umum 

Berdasarkan dengaan implementasi Standar Pelayanan Minimal di Poli 

Umum dideskri[psikan dalam tabel 4.11 sampai dengan 4.14 

Tabel 4.11 Pertanyaan Item Nomor 6 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 14 28.0 28.0 28.0 

Ya 36 72.0 72.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 6 

yaitu “Pemberi layanan di poli umum 100% dokter”, responden yang menjawab 

Ya berjumlah 36 orang atau 72%, sedangkan yang menjawab Tidak 14 orang atau 

28%. 
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Tabel 4.12 Pertanyaan Item Nomor 7 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 5 10.0 10.0 10.0 

Ya 45 90.0 90.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.12 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 6 

yaitu “Pelayanan di poli umum selalu tersedia”, responden yang menjawab Ya 

berjumlah 45 orang atau 90%, sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 5 

orang atau 10%. 

Tabel 4.13 Pertanyaan Item Nomor 8 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 19 38.0 38.0 38.0 

Ya 31 62.0 62.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.13 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 6 

yaitu “Layanan di poli umum buka mulai dari 08.30 s/d 13.00 WIB”, responden 

yang menjawab Ya berjumlah 31 orang atau 62%, sedangkan yang menjawab 

Tidak berjumlah 19 orang atau 38%. . 

Tabel 4.14 Pertanyaan Item Nomor 9 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 18 36.0 36.0 36.0 

Ya 32 64.0 64.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Tabel 4.14 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 9 

yaitu “Waktu tunggu pemeriksaan di poli umum lebih kurang 30 menit”, 

responden yang menjawab Ya berjumlah 32 orang atau 64%, sedangkan yang 

menjawab Tidak berjumlah 18 orang atau 36%. 

c. Pelayanan Rawat Inap 

Berdasarkan dengan implementasi Standar Pelayananan Minimal di Rawat 

Inap dideskripsikan dalam tabel 4.14 sampai dengan 4.21 

Tabel 4.15 Pertanyaan Item Nomor 10 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 17 34.0 34.0 34.0 

Ya 33 66.0 66.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 10 

yaitu “layanan di rawat inap dilakukan oleh dokter, bidan dan perawat”, 

responden yang menjawab Ya berjumlah 33 orang atau 66%, sedangkan yang 

menjawab Tidak berjumlah 17 orang atau 34%. 

Tabel 4.16 Pertanyaan Item Nomor 11 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 11 22.0 22.0 22.0 

Ya 39 78.0 78.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.16 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 11 

yaitu “Penanggung jawab di rawat inap adalah dokter”, responden yang menjawab 
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Ya berjumlah 39 orang atau 78%, sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 11 

0rang atau 22%. 

Tabel 4.17 Pertanyaan Item Nomor 12 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 16 32.0 32.0 32.0 

Ya 34 68.0 68.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.17 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 12 

yaitu “jam kunjung dokter terhadap pasien rawat inap di mulai dari pukul 08.30 

s/d 13.00 WIB”, responden yang menjawab Ya berjumlah 34 orang atau 68%, 

sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 16 0rang atau 32%. 

Tabel 4.18 Pertanyaan Item Nomor 13 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 4 8.0 8.0 8.0 

Ya 46 92.0 92.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.18 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 13 

yaitu “Tidak ada pasien yang jatuh dari tempat tidur yang mengakibatkan 

kecacatan/ meninggal”, responden yang menjawab Ya berjumlah 46 orang atau 

92%, sedangkan yang menjawab tidak berjumlah 4 orang atau 8%. 
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Tabel 4.19 Pertanyaan Item Nomor 14 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 18 36.0 36.0 36.0 

Ya 32 64.0 64.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.19 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 14 

yaitu “Jam kunjung dokter terhadap pasien rawat inap dimulai dari pukul 08.30 

s/d 13.00 WIB”, responden yang menjawab Ya berjumlah 32 orang atau 64%, 

sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 18 orang atau 36%. 

Tabel 4.20 Pertanyaan Item Nomor 15 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative  

Percent 

Valid Tidak 5 10.0 10.0 10.0 

Ya 45 90.0 90.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.20 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 15 

yaitu “Tidak ada kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh”, responden yang 

menjawab Ya berjumlah 45 orang atau 90%, sedangkan yang menjawab Tidak 

berjumlah 5 orang atau 10%.  

Tabel 4.21 Pertanyaan Item Nomor 16 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 17 34.0 34.0 34.0 

Ya 33 66.0 66.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Tabel 4.21 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 16 

yaitu “Apakah pasien puas terhadap pelayanan yang diberikan”, responden yang 

menjawab Ya berjumlah 33 orang atau 66%, sedangkan yang menjawab Tidak 

berjumlah 17 orang atau 34%.  

d. Pelayanan Gigi dan Mulut 

Berdasarkan dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal di gigi dan 

Mulut dideskripsikan dalam tabel 4.22 sampai dengan 4.24 

Tabel 4.22 Pertanyaan Item Nomor 17 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 7 14.0 14.0 14.0 

Ya 43 86.0 86.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.22 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 17 

yaitu “pelayanan gigi dan mulut dilakukan oleh dokter gigi dan perawat gigi”, 

responden yang menjawab Ya berjumlah 43 orang atau 86%, sedangkan yang 

menjawab Tidak berjumlah 7orang atau 14%.  

Tabel 4.23 Pertanyaan Item Nomor 18 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 22 44.0 44.0 44.0 

Ya 28 56.0 56.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.23 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 18 

yaitu “rawat gigi dan mulut buka dari 08.30 s/d 13.00 WIB”, responden yang 



55 
 

 
 

menjawab Ya berjumlah 28 orang atau 56%, sedangkan responden yang 

menjawab Tidak berjumlah 22 orang atau 44%. 

Tabel 4.24 Pertanyaan Item Nomor 19 

 

 
Tabel 4.24 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 19 

yaitu “Apakah pasien puas terhadap pelayanan gigi dan mulut”, responden yang 

menjawab Ya berjumlah 35 orang atau 70%, sedangkan yang menjawab Tidak 

berjumlah 15 orang atau 30%. 

e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA/KB) 

Berdasarkan dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal di KIA/KB 

dideskripsikan dalam tabel 4.25 sampai dengan 4.30 

Tabel 4.25 Pertanyaan Item Nomor 20 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 9 18.0 22.0 22.0 

Ya 32 64.0 78.0 100.0 

Total 41 82.0 100.0  

Missing System 9 18.0   

Total 50 100.0   

 

Tabel 4.25 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 20 

yaitu “Ibu hamil K-1 mendapatkan pelayanan dengan baik”, responden yang 

menjawab Ya berjumlah 32 orang atau 64.0%, sedangkan responden yang 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 15 30.0 30.0 30.0 

Ya 35 70.0 70.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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menjawab Tidak berjumlah 9 orang atau ada 18%. Data missing sebesar 9 orang 

responden 18% yang merupakan jumlah responden laki-laki yang memang tidak 

menerima layanan Kesehatan Ibu dan Anak. 

Tabel 4.26 Pertanyaan Item Nomor 21 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 10 20.0 24.4 24.4 

Ya 31 62.0 75.6 100.0 

Total 41 82.0 100.0  

Missing System 9 18.0   

Total 50 100.0   

 

Tabel 4.26 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 21 

yaitu “Ibu hamil K-4 mendapatkan layanan dengan baik”, responden yang 

menjawab Ya 31 orang atau 62% dan yang menjawab Tidak 10 orang atau 20%. 

Sedangkan data yang missing 9 orang atau 18%, hal tersebut karena layanan ini 

hanya diterima oleh perempuan. 

Tabel 4.27 Pertanyaan Item Nomor 22 

 
Tabel 4.27 diatas menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan 

no 22 yaitu “Layanan KB diberikah oleh dokter dan bidan”, responden yang 

menjawab Ya 35 orang atau 70% dan yang menjawab Tidak 6 orang atau 12%. 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 6 12.0 14.6 14.6 

Ya 35 70.0 85.4 100.0 

Total 41 82.0 100.0  

Missing System 9 18.0   

Total 50 100.0   
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Sedangkan data yang missing 9 orang atau 18% dikarenakan layanan ini hanya 

diterima oleh perempuan. 

Tabel 4.28 Pertanyaan Item Nomor 23 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 11 22.0 26.8 26.8 

Ya 30 60.0 73.2 100.0 

Total 41 82.0 100.0  

Missing System 9 18.0   

Total 50 100.0   

 

Tabel 4.28 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 23 

yaitu “Pelayanan imunisasi pada bayi diberikan oleh bidan”, responden yang 

menjawab Ya berjumlah 30 orang atau 60% dan yang menjawab Tidak 11 orang 

atau 22%. Sedangkan data yang missing 9 orang atau 18% karena layanan KIA 

hanya diterima oleh perempuan saja.  

Tabel 4.29 Pertanyaan Item Nomor 24 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 11 22.0 26.8 26.8 

Ya 30 60.0 73.2 100.0 

Total 41 82.0 100.0  

Missing System 9 18.0   

Total 50 100.0   

 

Tabel 4.29 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 24 

yaitu “Layanan KIA/KB dilakukan dengan ramah”, responden yang menjawab Ya 

berjumlah 30 orang atau 60% dan yang menjawab Tidak 11 orang atau 22%. 
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Sedangkan data yang missing 9 orang atau 18% yang mana mereka tidak 

menerima layanan KIA/KB karena berjenis kelamin laki-laki 

Tabel 4.30 Pertanyaan Item Nomor 25 

 
Tabel 4.30 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 25 

yaitu “Apakah pasien puas terhadap pelayanan KIA/KB”, responden yang 

menjawab Ya 31 orang atau 62% dan yang menjawab Tidak 10 orang atau 20%. 

Sedangkan data yang missing 9 orang atau 18% karena layanan hanya diterima 

oleh responden perempuan. 

f. Pelayanan  Apotek 

Berdasarkan dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal di Apotek 

dideskripsikan dalam tabel 4.31 sampai dengan 4.35 

Tabel 4.31 Pertanyaan Item Nomor 26 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 9 18.0 18.0 18.0 

Ya 41 82.0 82.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.31 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 26 

yaitu “Pelayanan obat-obatan dilakukan oleh tim ahli” responden yang menjawab 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 10 20.0 24.4 24.4 

Ya 31 62.0 75.6 100.0 

Total 41 82.0 100.0  

Missing System 9 18.0   

Total 50 100.0   
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Ya berjumlah 41 orang atau 82%, sedangkan responden yang menjawab Tidak 

berjumlah 9 orang atau 18%. 

Tabel 4.32 Pertanyaan Item Nomor 27 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 3 6.0 6.0 6.0 

Ya 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.32 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 27 

yaitu “Apakah selalu tersedia obat-obatan sesuai kebutuhan” responden yang 

menjawab Ya berjumlah 47 orang atau 94%, sedangkan responden yang 

menjawab Tidak berjumlah 3 orang atau 6%. 

Tabel 4.33 Pertanyaan Item Nomor 28 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 13 26.0 26.0 26.0 

Ya 37 74.0 74.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.33 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 28 

yaitu “waktu tunggu pengambilan obat lebih kurang 5 menit” responden yang 

menjawab Ya berjumlah 37 orang atau 74%, sedangkan yang menjawab Tidak 

berjumlah 13 orang atau 26%. 
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Tabel 4.34 Pertanyaan Item Nomor 29 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 4 8.0 8.0 8.0 

Ya 46 92.0 92.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.34 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 30 

yaitu “Tidak ada kesalahan dalam pemberian obat-obatan kepada pasien” 

responden yang menjawab Ya berjumlah 46 orang atau 92%, sedangkan 

responden yang menjawab Tidak berjumlah 4 orang atau 8%.  

Tabel 4.35 Pertanyaan Item Nomor 30 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 7 14.0 14.0 14.0 

Ya 43 86.0 86.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.35 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 31 

yaitu “Apakah pasien puas terhadap layanan yang diberikan” responden yang 

menjawab Ya berjumlah 43 orang atau 86%, sedangkan responden yang 

menjawab Tidak berjumlah 7 orang atau 14%. 

g. Pelayanan Laboratorium 

 Berdasarkan dengan implemtasi Standar Pelayanan minimal di 

Laboratorium dideskripsikan dalam tabel 4.36 sampai dengan 4.40 
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Tabel 4.36 Pertanyaan Item Nomor 31 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 15 30.0 30.0 30.0 

Ya 35 70.0 70.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.36 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 31 

yaitu “Pelayanan di laboratorium dilakukan dengan ramah” responden yang 

menjawab Ya berjumlah 35 orang atau 70%, sedamgkan yang men jawab Tidak 

berjumlah 15 orang atau 30%. 

Tabel 4.37 Pertanyaan Item Nomor 32 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 12 24.0 24.0 24.0 

Ya 38 76.0 76.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.37 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan no 32 

yaitu “Apakah tersedia peralatan dan fasilitas di laboratorium” responden yang 

menjawab Ya berjumlah 38 orang atau 76%, sedangkan responden yang 

menjawab Tidak berju lah 12 orang atau 24%.  

Tabel 4.38 pertanyaan Item Nomor 33 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 15 30.0 30.0 30.0 

Ya 35 70.0 70.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Tabel 4.38 diatas menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan 

no 1 yaitu “waktu tunggu hasil laboratorium lebih kurang 30 menit”, responden 

yang menjawab Ya berjumlah 35orang atau 70.0%,sedangkan responden yang 

menjawab Tidak berju lah 15 orang atau 30.0%.   

Tabel 4.39 Pertanyaan Item Nomor 34 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 4 8.0 8.0 8.0 

Ya 46 92.0 92.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.39 diatas menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan 

no 34 yaitu “tidak ada kesalahan dalam pemberian hasil pemeriksaan 

laboratorium”, responden yang menjawab Ya berjumlah 46 atau 92.0%, 

sedangkan responden yang menjawab Tidak berjumlah 4 orang atau 8.0%. 

Tabel 4.40 Pertanyaan Item Nomor 35 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 13 26.0 26.0 26.0 

Ya 37 74.0 74.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Tabel 4.40 diatas menjelaskan bahwa hasil jawaban dari item pertanyaan 

no 35  yaitu “apakah pasien puas terhadap layanan yang diberikan”, responden 

yang menjawab Ya berjumlah 37 orang atau 74.0%, sedangkan responden yang 

menjawab Tidak berjumlah 13 orang atau 26.0% 
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Rekapitulasi hasil jawaban responden dicari rata-ratanya dengan 

perhitungan berikut: 

Rata-rata skor = total skor 

jumlah item 

Rata-rata skor =       1285 

                                     35 

= 36.71 

Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentasi dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

Persentasi skor =   skor rata-rata    × 100 % 

skor ideal  

Persentasi skor =             36,71      × 100 % 

                                      50 

 = 73,42 

Dari perhitungan diatas, diperoleh persentase nilai 73,42% sehingga 

apabila dimasukkan dalam tabel kategori persentase menurut Arikunto sebagai 

berikut: 
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 Tabel 4.41 Nilai Rekapitulasi Persesntase Menurut Arikunto 

No Kategori Nilai Persentase 

1 Baik 76%-100% 

2 Cukup 56%-75% 

3 Kurang baik 40%-55% 

4 Tidak baik Kurang dari 40% 

 

Dari hasil analisis angket diatas bahwa implementasi standar pelayanan 

minimal yang ada diimplementasikan di Puskesmas Kuta Cot Glie termasuk 

kategori Cukup dengan persentase nilai 73,42%. Rekapitulasi data dilampirkan 

pada daftar lampiran. 

2. Implementasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Kuta Cot Glie Menurut 

Pegawai Puskesmas 

a. Pelayanan IGD 

Responden yang menanggapi implementasi pelayanan poli umum 

sebanyak 7 responden 

Tabel 4.42 Pelayanan IGD  

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

soal1 7 1 1 1.00 .000 

soal2 7 1 1 1.00 .000 

soal3 7 1 1 1.00 .000 

soal4 7 1 1 1.00 .000 

soal5 7 1 1 1.00 .000 

Jumlah 7 5 5 5.00 .000 

Valid N (listwise) 7     
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Tabel 4.42 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari 5 item pertanyaan 

tentang implementasi pelayanan IGD semua responden mereka menjawab “Ya” 

yang mana jumlah respondennya sebanyak 7 orang, maka dapat dikatakan 

menurut pegawai puskesmas yang bertugas di IGD, pelayanan IGD sudah 

dilimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang ada 

pada tabel diatas yang mana terdapat 100% atau 7 responden menjawab YA. 

b. Pelayanan Poli Umum 

Responden yang menanggapi implementasi pelayanan poli umum 

sebanyak 11 responden 

Tebel 4.43 Pelayanan Poli Umum 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

soal1 11 1 1 1.00 .000 

soal2 11 1 1 1.00 .000 

soal3 11 1 1 1.00 .000 

soal4 11 1 1 1.00 .000 

Jumlah 11 4 4 4.00 .000 

Valid N (listwise) 11     

 
Tabel 4.43 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari 4 item pertanyaan di 

pelayanan poli umum semua responden mereka menjawab “Ya” yang mana 

jumlah redpondennya sebanyak 10, maka dapat dikatakan bahwa menurut 

pegawai puskesmas yang bertugas di poli umum mereka berpendapat bahwa 

pelayanan di poli umum sudah diimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil yang ada pada tabel diatas yang mana terdapat 100% atau 10 

responden menjawab YA semua. 
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c. Pelayanan Rawat Inap 

Responden yang menanggapi implementasi pelayanan rawat inap 

berjumlah 4 orang responden. 

Tabel 4.44 Pelayanan Rawat Inap 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

soal1 4 1 1 1.00 .000 

soal2 4 1 1 1.00 .000 

soal3 4 1 1 1.00 .000 

soal4 4 1 1 1.00 .000 

soal5 4 1 1 1.00 .000 

Jumlah 4 5 5 5.00 .000 

Valid N (listwise) 4     

 

Tabel 4.44 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari 5 item pertanyaan 

tentang implementasi pelayanan rawat inap semua responden mereka menjawab 

“Ya” yang mana jumlah respondennya sebanyak 4 orang, maka dapat dikatakan 

menurut pegawai puskesmas yang bertugas di rawat inap pelayanan di rawat inap 

sudah dilimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang 

ada pada tabel diatas yang mana terdapat 100% atau 4 responden menjawab YA. 

d. Pelayanan Gigi dan Mulut 

Responden yang menanggapi implementsai pelayanan gigi dan mulut 

berjumlah 4 orang responden 
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Tabel 4.45 Pelayanan Gigi dan Mulut 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

soal1 4 1 1 1.00 .000 

soal2 4 1 1 1.00 .000 

soal3 4 1 1 1.00 .000 

Jumlah 4 3 3 3.00 .000 

Valid N (listwise) 4     

 
Tabel 4.45 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari 3 item pertanyaan 

tentang implementasi pelayanan gigi dan mulut semua responden mereka 

menjawab “Ya” yang mana jumlah respondennya sebanyak 4 orang, maka dapat 

dikatakan menurut pegawai puskesmas yang bertugas di gigi dan mulut pelayanan 

di gigi dan mulut sudah dilimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil yang ada pada tabel diatas yang mana terdapat 100% atau 4 responden 

menjawab YA. 

e. Pelayanan KIA/KB 

Responden yang menanggapi implementasi pelayanan KIA/KB berjumlah 

5 orang responden 

Tabel 4.46 Pelayanan KIA/KB 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

soal1 5 1 1 1.00 .000 

soal2 5 1 1 1.00 .000 

soal3 5 1 1 1.00 .000 

soal4 5 1 1 1.00 .000 

soal5 5 1 1 1.00 .000 

Jumlah 5 5 5 5.00 .000 

Valid N (listwise) 5     
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Tabel 4.46 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari 5 item pertanyaan 

tentang implementasi pelayanan KIA/KB semua responden mereka menjawab 

“Ya” yang mana jumlah respondennya sebanyak 5 orang, maka dapat dikatakan 

menurut pegawai puskesmas yang bertugas di KIA/KB pelayanan KIA/KB sudah 

dilimplementasikan dengan baik. hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang ada 

pada tabel diatas yang mana terdapat 100% atau 5 responden menjawab YA. 

f. Pelayanan Apotek 

 Responden yang menanggapi implementsi pelayanan apoeik berjumlah 7 

orang responden. 

Tabel 4.47 Pelayanan Apotek 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

soal1 7 1 1 1.00 .000 

soal2 7 1 1 1.00 .000 

soal3 7 1 1 1.00 .000 

soal4 7 1 1 1.00 .000 

Jumlah 7 4 4 4.00 .000 

Valid N (listwise) 7     

 

Tabel 4.47 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari 4 item pertanyaan 

tentang implementasi pelayanan apotek semua responden mereka menjawab “Ya” 

yang mana jumlah respondennya sebanyak 7 orang, maka dapat dikatakan 

menurut pegawai puskesmas yang bertugas di apotek bahwa pelayanan di apotek 

sudah dilimplementasikan dengan baik. hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang 

ada pada tabel diatas yang mana terdapat 100% atau 7 responden menjawab YA. 
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g. Pelayanan Laboratorium 

 Responden yang menanggapi implementasi pelayanan Laboratorium 

sebanyak 5 orang responden 

Tabel 4.48 Pelayanan Laboratorium 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

soal1 5 1 1 1.00 .000 

soal2 5 1 1 1.00 .000 

soal3 5 1 1 1.00 .000 

soal4 5 1 1 1.00 .000 

Jumlah 5 4 4 4.00 .000 

Valid N (listwise) 5     

 

Tabel 4.48 menjelaskan bahwa hasil jawaban dari 4 item pertanyaan 

tentang implementasi pelayanan laboratorium semua responden mereka menjawab 

“Ya” yang mana jumlah respondennya sebanyak 5 orang, maka dapat dikatakan 

menurut pegawai puskesmas yang bertugas di laboratorium mereka berpendapat 

bahwa pelayanan laboratorium sudah dilimplementasikan dengan baik. hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil yang ada pada tabel diatas yang mana terdapat 

100% atau 5 responden menjawab YA. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 7 

pelayanan Puskesmas Kuta Cot Gie semua sudah diimplementasikan dengan baik, 

hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban yang menunjukkan bahwa seluruh 

pegawai atau 100% menyatakan jawaban “Ya” untuk keseluruhan item pertanyaan 

yang berkaitan dengan implementasi standar pelayanan minimal Puskesmas Kuta 

Cot Glie.  
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Dari hasil rekapitulasi data yang tertera pada daftar lampiran bahwa semua 

pegawai disemua unit pelayanan kesehatan di Puskesmas Kuta Cot Glie telah 

dilaksanakan dengan baik dengan persentase 100% sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimal Puskesmas. 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi standar pelayanan 

minimal Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar mempunyai 

dua tanggapan yaitu tanggapan masyarakat dan tanggapan pegawai Puskesmas. 

Ada 7 pelayanan dalam penelitian ini yaitu pelayanan IGD, poli umum, Rawat 

inap, Gigi dan Mulut, KIA/KB, Apotek dan Laboratorium.  

Pelayanan IGD menurut masyarakat dengan indikatornya petugas IGD 

mampu menangani keselamatan anak dan dewasa, jam buka layanan IGD tersedia 

24 jam, pasien mendapatkan pertolongan dokter dalam waktu 5 menit setelah tiba 

di IGD, petugas IGD bekerja 1 tim dalam melayani pasien, dan tidak ada pasien 

yang diminta bayaran setelah mendapatkan pelayanan dari beberapa indikator 

maka implementasi standar operasional prosedur menurut masyarakat termasuk 

dalam kategori Cukup. Sedangkana menurut pegawai Puskesmas implementasi 

standar pelayanan IGD dengan beberapa inidkator diatas menurut mereka sudah 

diimplementasikan dengan Baik dengan persentase nilai 71,6%.   

Pelayanan Poli Umum menurut masyarakat dengan indikator 5 item 

pertanyaan yaitu pemberi pelayanan di poli umum adalah dokter, pelayanan poli 

umum selalu tersedia, layanan di poli umum buka mualai dari 08.30 s/d 13.00 

WIB, waktu tunggu di poli umum lebih kurang 30 menit, jadi dari indikator 
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pertanyaan diatas disimpulkan bahwa menurut masayarakat Implementasi standar 

pelayanan di poli umum termasuk dalam kategori Cukup dengan persentase nilai 

70,8%. Sedangkan menurut pegawai Puskesmas implementasi standar pelayanan 

poli umum sudah diimplemetasikan dengan Baik dengan persentase nilai 100%.  

Pelayanan Rawat Inap menurut masyarakat dengan indikator 

pertanyaannya adalah pelayanan rawat inap dilakuakan oleh dokter, penanggung 

jawab rawat inap adalah dokter, jam kunjung dokter terhadap pasien rawat inap di 

mulai dari 08.30 s/d 13.00 WIB, tidak ada pasien yang jatuh dari tempat tidur 

yang mengakibatkan kecacatan/meninggal, tidak ada kejadian pulang sebelum 

dinyatakan sembuh, apakah pasien puas terhadap pelayanan yang diberikan, dari 

indikator pertanyaan diatas maka implementasi pelayanan rawat inap menurut 

masyarakat masuk dalam kategori Baik dengan persentase nilai 76,3%. Sedangkan 

menurut pegawai Puskesmas implementasi standar pelayanan rawat inap 

Puskesmas Kuta Cot Glie sudah diimplementasikan dengan kategori Baik dengan 

persentase nilai 100%. 

Pelayanan Gigi dan Mulut menururt masyarakat dengan 3 indikator 

pertanyaannya adalah pelayanan gigi dan mulut dilakukan oleh dokter dan 

perawat gigi, rawat gigi dan mulut buka dari 08.30 s/d 13.00 WIB, apakah pasien 

puas terhadap pelayanan gigi dan mulut termasuk ke dalam kategori Cukup 

dengan persentase nilai 70,6%. Sedangkan menurut Pegawai Puskesmas Kuta Cot 

Glie standar pelayanan minimal Gigi dan mulut sudah diimplementasikan sesuai 

dengan Standar yang ada.  
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Pelayanan KIA/KB  menurut masyarakat dengan indikator pertanyaan 

yaitu ibu hamil k-1 mendapatkan pelayanan dengan baik, ibu hamil K-4 

mendapatkan pelayanan yang baik, layanan KB diberikan oleh dokter dan bidan, 

pelayanan imunisasi pada bayi diberikan oelh bidan, layanan KIA/KB dilakukan 

dengan ramah, apakah pasien puas terhadap pelayanan KIA/KB, dari indikator-

indikator pertanyaan diatas implementasi pelayanan ini termasuk dalam kategori 

Baik dengan persentase nilai 76,8%. Sedangkan menurut pegawai Puskesmas 

standar pelayanan minimal KIA/KB puskesmas Kuta Cot Glie sudah 

diimplementasikan dengan baik dengan persentase nilai 100%.  

Pelayanan Apotek menurut masyarakat dengan indikator pertanyaannya 

sebagai berikut: pelayanan obat-obatan dilakukan oleh tim ahli, apakah selalu 

tersedia obat-obatan sesuai kebutuhan, waktu tunggu pengambilan obat lebih 

kurang 5 menit, tidak ada kesalahan dalam pemberian obat-obatan kepada pasien, 

apakah pasien puas tehadap pelayanan yang diberikan, maka dari 5 item 

pertanyaan diatas implementasi standar pelayanan apotek termasuk dalam 

kategori Baik dengan persentase nilai 85,6%. Sedangkan menurut pegawai 

Puskesmas standar pelayanan Apotek sudah diimplementasikan dengan Baik 

dengan persentase nilai 100%.  

Pelayanan laboratorium menurut masyarakat dengan indikator pertanyaan 

yaitu pelayanan di laboratorium dilakukan dengan ramah, apakah tersedia 

peralatan dan fasilitas di laboratorium, waktu tunggu hasil laboratorium lebih 

kurang 30 menit, tidak ada kesalahan dalam pemberian hasil laboratorium, apakah 

pasien puas terhadap pelayanan yang diberikan, maka dari 5 indikator pertanyaan 
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di atas didapatkan nilai persentase 76,4 jadi implementasi standar pelayanan 

laboratorium termasuk dalam kategori baik. Sedangkan menurut pegawai 

Puskesmas Pelayanan Laboratorium sudah diimplementasikan dengan baik 

dengan persentase niulai 100%.    

Dari 7 pelayanan tersebut menurut masyarakat secara umum Standar 

Operasinal Prosedur sudah diimplementasikan dengan kategori cukup dengan 

persentase nilai 73,42%, sedangkan menurut pegawai puskesmas implemtasi 

Standar Operasional Prosedur sudah diimplementasikan dengan baik sesuai 

dengan standar yang ada, seperti yang dibahas pada bab II tentang Standar 

Operasional Prosedur Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh 

Besar.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Menurut mayarakat yang menerima layanan kesehatan, pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Kuta Cot Glie sudah dilaksanakn dengan 

kategori Cukup dengan persentase 73,42%. Sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur Puskesmas. 

2. Menururt pegawai Puskesmas Kuta Cot Glie, pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Kuta Cot Glie sudah dilaksanakan dengan kategori Baik 

dengan persentase nilai 100%. 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada pihak Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang berpedoman kepada Standar 

Pelayanan, sehingga masyarakat lebih puas terhadap layanan 

puskesmas dan akhirnya kesehatan masyarakat akan semakin baik. 

Kunci sehatnya pasien bukan hanya dari obat-obatan namun juga 

pelayanan yang memuaskan. 

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi 

pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan, karena 

kesehatan merupakan modal utama untuk beribadah kepada Allah.  
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3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai salah 

satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian 

lebih lanjut berdasarkan faktor lain, jumlah sampel lebih banyak, 

tempat yang berbeda. 
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Lampiran 6 

Rekapitulasi Tanggapan Pasien Terhadap Implementasi Standar Pelayanan 

Minimal Puskesmas Kuta Cot glie 

No Item Pertanyaan Ya % Tidak % Katagori 

1 Petugas IGD mampu 

menangani keselamatan anak 

dan dewasa 

34 68 16 32 Cukup 

2 Pelayanan IGD puskesmas 

Kuta Cot Glie buka 24 jam 

36 72 14 28 Cukup 

3 Pasien mendapatkan 

pertolongan dokter dalam 

waktu 5 menit setelah tiba di 

IGD 

35 70 15 30 Cukup 

4 Petugas IGd bekerja 1 tim 

dalam melayani pasien 

33 66 17 34 Cukup 

5 Tidak ada pasien yang 

diminta bayaran setelah 

mendapatkan pelayanan 

41 82 9 18 Baik 

6 Pemberi layanan poli umu 

100% dokter 

36 72 14 28 

 

Cukup 

 

7 Pelayanan di poli umum 

selalu tersedia 

 

45 90 5 10 Baik 

8 Pelayanan di poli umum 

buka dari 08.30 s/d 13.00 

WIB 

31 62 19 38 Cukup 

9 Waktu tunggu pemeriksaan 

di poli umum lebih kurang 

30 menit 

32 64 18 36 Cukup 

10 Apakah pasien puas terhadap 

pelayanan di poli umum 

33 66 17 34 Cukup 

11 Pelayanan rawat inap 

dilakukan oleh dokter dan 

bidan 

39 78 11 22 Baik 

12 Penanggung jawab rawat 

inap adalah dokter 

34 68 16 32 Cukup 

13 Tidak ada pasien yang jatuh 

dari tempat tidur yang 

mengakibatkan 

kecacatan/meninggal 

46 92 4 8 Baik 

14 Jam kunjung dokter terhadap 

pasien rawat inap dimulai 

dari 8.30 s/d 13.00 WIB 

32 64 18 36 Cukup 

15 Tidak ada kejadian pulang 45 90 5 10 Baik 



sebelum dinyatakan sembuh 

16  Apakah pasien puas terhadap 

pelayanan rawat inap 

33 66 17 34  

17 Pelayanan gigi dan mulut 

diberikan oleh dokter gigi 

dan perawat gigi 

43 86 7 14 Baik 

18 Rawat gigi dan mulut buka 

dari 08.30 s/d 13.00 

28 56 22 44 Cukup 

19 Apakah pasien puas terhadap 

pelayanan gigi dan mulut 

35 70 15 30 Cukup 

20 Ibu hamil K-1 mendapatkan 

pelayanan dengan baik 

32 64 9 18 Cukup 

21 Ibu hamil k-4 mendapatkan 

pelayanan dengan baik 

31 62 10 20 Cukup 

22 Layanan KB diberikan oleh 

dokter dan bidan 

35 70 6 12 Cukup 

23 layanan imunisasi pada bayi 

diberikan oleh bidan  

30 60 11 22 

 

Cukup 

 

24 Layanan KIA/KB dilakukan 

dengan ramah 

30 60 11 22 

 

Cukup 

 

25 Apakah pasien puas terhadap 

pelayanan KIA/KB 

31 62 10 20 Cukup 

26 Pemberian obat-obatan 

dilakukan oleh tim terlatih 

41 82 9 18 Baik 

27 Selalu tersedia obat sesuai 

kebutuhan 

 

47 94 3 6 Baik 

28 Waktu tunggu pengambilan 

obat lebih kurang 30 menit 

37 74 13 26 Cukup 

29 Tidak ada kesalahan dalam 

pemberian obat-obatan 

kepada pasien 

46 92 4 8 Baik 

30 Apakah pasien puas terhadap 

pelayanan yang apotek 

43 86 7 14 Baik 

31 Pelayanan di laboratorium 

dilakukan dengan ramah 

35 70 15 30 

 

Cukup 

 

32 Tersedia fasilitas dan 

peralatan di laboratorium 

38 76 12 24 Baik 

33 Tidak ada kesalahan dalam 

pemberian hasil pemeriksaan 

laboratorium 

35 70 15 30 Cukup 

34 Waktu tunggu hasil 

laboratorium lebih kurang 

120 menit 

46 92 4 8 Baik 

35 Apakah pasien puas terhadap 37 74 13 26 Cukup 



pelayanan laboratorium 

JUMLAH 1285 2570 411 819 Cukup 

Rata-rata  36,71 73,42 11,74 23,4 

 

 

 

  



Lampiran 2 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Standar 

Pelayanan Minimal Puskesmas Kuta Cot Glie 

 

No Item Pertanyaan Ya % Tidak % Katagori 

1 Petugas IGD mampu menangani 

keselamatan anak dan dewasa 

7 100 0 0 Baik 

2 Pelayanan IGD puskesmas Kuta 

Cot Glie buka 24 jam 

7 100 0 0 Baik 

3 Pasien mendapatkan pertolongan 

dokter dalam waktu 5 menit 

setelah tiba di IGD 

7 100 0 0 baik 

4 Petugas IGd bekerja 1 tim dalam 

melayani pasien 

7 100 0 0 Baik 

5 Tidak ada pasien yang diminta 

bayaran setelah mendapatkan 

pelayanan 

7 100 0 0 Baik 

6 Pemberi layanan poli umu 100% 

dokter 

11 100 0 0 Baik 

7 Pelayanan di poli umum selalu 

tersedia 

 

11 100 0 0 Baik 

8 Pelayanan di poli umum buka dari 

08.30 s/d 13.00 WIB 

11 100 0 0 Baik 

9 Waktu tunggu pemeriksaan di poli 

umum lebih kurang 30 menit 

11 100 0 0 Baik 

10 Pelayanan rawat inap dilakukan 

oleh dokter dan bidan 

4 100 0 0 Baik 

11 Penanggung jawab rawat inap 

adalah dokter 

4 100 0 0 Baik 

12 Tidak ada pasien yang jatuh dari 

tempat tidur yang mengakibatkan 

kecacatan/meninggal 

4 100 0 0 Baik 

13 Jam kunjung dokter terhadap 

pasien rawat inap dimulai dari 

8.30 s/d 13.00 WIB 

4 100 0 0 Baik 

14 Tidak ada kejadian pulang 

sebelum dinyatakan sembuh 

4 100 0 0 Baik 

15 Pelayanan gigi dan mulut 

diberikan oleh dokter gigi dan 

perawat gigi 

4 100 0 0 Baik 

16 Rawat gigi dan mulut buka dari 

08.30 s/d 13.00 

4 100 0 0 Baik 

17 Ibu hamil K-1 mendapatkan 

pelayanan dengan baik 

5 100 0 0 Baik 



18 Ibu hamil k-4 mendapatkan 

pelayanan dengan baik 

5 100 0 0 Baik 

19 Layanan KB diberikan oleh dokter 

dan bidan 

5 100 0 0 Baik 

20 layanan imunisasi pada bayi 

diberikan oleh bidan  

5 100 0 0 Baik 

21 Layanan KIA/KB dilakukan 

dengan ramah 

5 100 0 0 Baik 

22 Pemberian obat-obatan dilakukan 

oleh tim terlatih 

7 100 0 0 Baik 

23 Selalu tersedia obat sesuai 

kebutuhan 

 

7 100 0 0 Baik 

24 Waktu tunggu pengambilan obat 

lebih kurang 30 menit 

7 100 0 0 Baik 

25 Tidak ada kesalahan dalam 

pemberian obat-obatan kepada 

pasien 

7 100 0 0 Baik 

26 Pelayanan di laboratorium 

dilakukan dengan ramah 

5 100 0 0 Baik 

27 Tersedia fasilitas dan peralatan di 

laboratorium 

5 100 0 0 Baik 

28 Waktu tunggu hasil laboratorium 

lebih kurang 120 menit 

5 100 0 0 Baik 

29 Tidak ada kesalahan dalam 

pemberian hasil pemeriksaan 

laboratorium 

5 100 0 0 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Karakteristik Masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie  

Statistics 

 Usia 

Responden 

Jenis 

Kelamin 

Responden 

Pendidikan 

Responden 

N Valid 50 50 50 

Missing 0 0 0 

 
Frequency Table 

Usia Responden 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 23 46.0 46.0 46.0 

31-40 15 30.0 30.0 76.0 

41-50 8 16.0 16.0 92.0 

51-60 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin Responden 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 9 18.0 18.0 18.0 

perempuan 41 82.0 82.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Pendidikan Responden 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP 4 8.0 8.0 8.0 

SMA 34 68.0 68.0 76.0 

sarjana 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  



 

Karakteristik Pegawai Puskesmas Kuta Cot Glie 

Statistics 

 

 
Usia 

Responden 

Jenis 

Kelamin 

N Valid 43 43 

Missing 0 0 

 

Usia Responden 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 19 44.2 44.2 44.2 

31-40 20 46.5 46.5 90.7 

41-50 4 9.3 9.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 4 9.3 9.3 9.3 

perempuan 39 90.7 90.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 



P a g e  | 1 

 

 

Bangunan puskesmas Kuta Cot Glie dari depan 

 

Masyarakat yang sedang mengantri untuk mendapatkan pelayanan  



P a g e  | 2 
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