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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 

menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Profil Kesehatan Indonesia, 2015). 

Salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Probolinggo 

adalah Puskesmas Kanigaran. Puskesmas Kanigaran dikenal sebagai 

Puskesmas yang memiliki jenis pelayanan rawat jalan yang memiliki 

fasilitas loket pendaftaran, poli umum, poli ibu dan anak, apotek, 

laboratorium, klinik gizi, klinik sanitasi dan klinik fisioterapi. 

 Kualitas pelayanan Puskesmas dapat diketahui dari efisiensi dan 

efektivitas pelayanan serta kepuasan para penggunanya. Berdasarkan 

pengamatan objek penelitian dan wawancara terhadap beberapa para 

pengguna serta pihak Puskesmas Kanigaran, diketahui banyaknya keluhan 

yang disampaikan oleh para penggunanya. Selama ini, Puskesmas 

Kanigaran belum pernah melakukan survei mengenai pengukuran 

kepuasan para penggunanya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan maka pihak Puskesmas Kanigaran memerlukan perbaikan 

pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan dan 

kepuasan para pengguna. 

 Dengan melihat permasalahan diatas, maka peneliti akan melakukan 

pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan metode servqual dan 

kano. Ramadhani (2011) pernah melakukan penelitian dengan 
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menggunakan metode ini untuk menganalisa kepuasan pengunjung wisata. 

Metode Servqual dapat mengetahui kriteria pelayanan yang diinginkan 

oleh para pengguna dan juga mengetahui kepuasan para pengguna dengan 

pelayanan yang diberikan. Sedangkan menggunakan metode Kano dapat 

mengetahui atribut apa yang harus lebih ditingkatkan untuk diperbaiki 

sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara maksimal. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Puskesmas Kanigaran 

untuk mendapatkan atribut yang harus diperbaiki agar sesuai dengan 

keinginan dan kepuasan para penggunanya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah, ”Mengukur kualitas pelayanan yang diberikan 

Puskesmas Kanigaran”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kepuasan para pengguna terhadap pelayanan

Puskesmas Kanigaran.

2. Menentukan atribut apa saja yang perlu diperbaiki agar dapat

meningkatkan pelayanan di Puskesmas Kanigaran.

3. Mendapatkan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan Puskesmas Kanigaran.

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai kepuasan para pengguna

terhadap pelayanan Puskesmas Kanigaran.

2. Memberikan usulan atribut-atribut yang perlu ditingkatkan atau

diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas

Kanigaran.



3 
 

1.5 Batasan Masalah  

 Masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini sangat luas jika 

diteliti secara menyeluruh. Agar penelitian dilakukan sesuai dengan target 

topik utama penelitian maka batasan-batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Para pengguna yang menjadi objek utama penelitian adalah  yang 

pernah menggunakan jasa Puskesmas Kanigaran. 

2. Penelitian ini tidak memperhitungkan aspek biaya pada proses 

pelayanan. 


