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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Sari (2015) dengan judul Persepsi Masyarakat Pengguna Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri Dalam 

Pelayanan RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam.10Metode 

pendekatannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian ini adalah dilihat dari indikator pelayanannya seperti 

ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, jaminan, empati dalam 

pelayanan masih kurang. Faktor yang mempengaruhi pelayanan 

kesehatan pasien rawat jalan dan rawat inap di RSUD Lubuk Basung 

yaitu : 

 Kurangnya tenaga Dokter Spesialis (tim madis) dalam 

menangani pasien,  

 Fasilitas kerja yang sudah cukup memadai namun masih kurang,  

 Kejelasan obat dan ketersediaan obat yang ada di Rumah Sakit 

masihlah kurang bahkan tidak ada sama sekali sehingga 

pemahaman pasien masih sedikit dan ini pemicu kesalah 

pahaman antara pihak BPJS, Rumah Sakit dan pengguna BPJS 

itu sendiri.  

                                                           
10Fitri Permata Sari, Persepsi Masyarakat Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri Dalam Pelayanan RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam, 
(Skripsi Jurusan Sosiologi, Riau Pekanbaru 2015),13 
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 Ulinuha (2014) dengan judul Kepuasan Pasien BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pelayanan di Unit 

RawatJalan (URJ) Rumah Sakit Permata Medika Semarang.11Metode 

pendekatannya menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah: 

1. Pada variabel Reability / keandalan beberapa responden puas 

dengan tindakan yang cepat dan tepat terhadap pemeriksaan, 

pengobatan dan perawatan sebesar 56,56 % . 

2. Pada variabel Responsiveness / daya tanggap responden puas 

dalam dokter dan perawat yang memberikan reaksi cepat dan 

tanggap sebesar 54,54 % dan responden tidak puas dalam aspek 

kesiagaan petugas kesehatan untuk membantu pasien sebesar 10,10 

%. 

3. Pada variabel Assurance / Jaminan responden puas dengan adanya 

jaminan keamanan dan Kepercayaan sebesar 51,51 % dan 

responden tidak puas dalam kemampuan para dokter dalam 

menetapkan diagnosis penyakit sebesar 14,14 % . 

4. Pada variabel Emphaty / empati responden puas dalam kepedulian 

terhadap kebutuhan dan keinginan pasien sebesar 56,56 % dan 

responden tidak puas dalam tersedianya pelayanan kesehatan 24 

jam sebesar 9,09 %. 

                                                           
11Fuzna Elsa Ulinuha, Kepuasan Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 

Terhadap Pelayanan di Unit Rawat Jalan (URJ) Rumah Sakit Permata Medika Semarang,  
diakses pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 10.00 WIB dari 
http://eprints.dinus.ac.id/6709/1/jurnal_13951.pdf 
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5. Pada variabel Tangibles / berwujud responden puas dalam aspek 

kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan sebesar 58,58 %. 

 Lina (2015) dengan judul Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas Kota Wilayah 

Utara Kota Kediri.12Metode pendekatannya menggunakan deskriptif-

kuantitatif. Hasil dari penelitian yang berjudul “Kualitas pelayanan 

BPJS kesehatan di puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri, 

termasuk dalam kategori baik, dengan artian dalam segala indikator 

yang dinilai mendapat penilaian yang baik dalam memberikan 

pelayanan. Hal ini didasarkan pada data prosentase tertinggi indikator 

empathy yang mendapatkan 82% mengenai ketegasan dalam 

memberikan pelayanan dan prosentase terendah pada indikator 

tangibles mengenai sarana dan prasarana dalam memberikan 

pelayanan. 

 Putri (2014) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pasien Peserta BPJS di Rumah Sakit Tingkat II Udayana 

Denpasar.13Metode pendekatannya menggunakan kuantitatif 

berbentuk asosiatif. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan yang meliputi tangible (bukti nyata), empathy 

(empati), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), dan 

assurance (jaminan) berpengaruh secara simultan maupun parsial

                                                           
12Pamella Rina Maha Lina, Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Di Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri, diakses pada tanggal 15 Mei 
2017 pukul 10.08 WIB dari http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/17587/42/article.pdf. 

13Ayut Dewantari Putri, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien 
Peserta BPJS di Rumah Sakit Tingkat II Udayana Denpasar, diakses pada tanggal 15 Mei 2017 
pukul 10.32 WIB dari http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/19312/12792 
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terhadap kepuasan pasien, dengan persamaan regresi Y= 1,372 + 

0,135 X1 + 0,148 X2 + 0,132 X3 + 0,213 X4 + 0,132 X5. Hasil dari R 

Square sebesar 0,780 menunjukkan bahwa kepuasan pasien rawat inap 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan sebesar 78%, sedangkan sisanya 

22% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, persepsi 

masyarakat yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional terkait 

dengan kualitas pelayanan di RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo Pamekasan 

Madura sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data 

pasien pada tahun 2017 dari bulan Januari-April. Adapun perbedaannya 

yakni penelitian ini menggunakan 7 dimensi pelayanan publik/masyarakat 

yaitu: tangible (bukti nyata), reliability(kehandalan), responsive (daya 

tanggap), assurance (jaminan), empathy (kepedulian), Courtesy 

(keramahan, kesopanan), dan Access (Akses). 

 

B. Landasan Teori 

a. Persepsi 

a) Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas 

suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses 

penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar 

gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari 

persepsi. 
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Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau 

informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus 

menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini 

dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, 

perasa, dan pencium.14Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh 

individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), 

diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut 

memperoleh makna.15 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di 

sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, 

menyangkut intern dan ekstern. Persepsi menurut kamus Bahasa 

Indonesia: Persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung hal 

melalui pancainderanya.16 Berikut ini beberapa uraian atau pengertian 

tentang persepsi diantaranya adalah: 

 Persepsi adalah mengorganisasikan dan menginterpretasikan 

informasi sensoris agar informasi bermakna.17
 

 Persepsi adalah kegiatan menyortir, menginterpretasikan, 

menganalisis, dan mengintegrasikan rangsang yang di bawa oleh 

organ indra dan otak.18
 

                                                           
14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta, 2010), 102 
15 Stephen.P Robbins,Perilaku Organisasi,  Jilid I,  (Jakarta, 2003),97 
16Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum,(Yogyakarta, 1990), 52 
17 Laura A.King, Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif, (Jakarta, 2016), 225 
18 Robert S.Feldman, Pengantar Psikologi, (Jakarta, 2012), 119 
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 Persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, 

sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari 

lainnya(baru ada proses “memiliki” tanggapan).19
 

 Persepsi adalah proses saat seseorang mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan 

arti bagi lingkungan mereka. perilaku individu sering kali didasarkan 

pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu 

sendiri. selain itu, persepsi merupakan proses penilaian seseorang 

terhadap objek tertentu.20
 

 Persepsi adalah serangkaian proses rumit yang melaluinya kita 

memperoleh dan menginterpretasikan informasi indrawi. interpretasi 

ini memungkinkan kita mencerap lingkungan kita secara 

bermakna.21
 

b) Syarat-syarat Terjadinya Persepsi 

Agar individu dapat menyadari, dapat mengadakan persepsi, adanya 

beberapa syarat yang perlu dipenuhi yaitu :22
 

a) Adanya objek yang dipersepsi objek menimbulkan stimulus yang 

mengenai alat indera atau reseptor.Stimulus dapat datang dari luar 

langsung mengenai alat indera (reseptor), dapat datang dari dalam 

yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja 

sebagai reseptor. 

                                                           
19 Katini Kartono, Psikologi Umum,(Jakarta, 1990), 61 
20Kusnawa Wowo Sunaryo, Taksonomi Berpikir, Cet Ke-2,(Bandung, 2011), 220 
21 Jonathan Ling, Catling Jonathan, Psikologi Kognitif, ed. Terjemahan,(Jakarta: 

Erlangga, 2012), 6 
22 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum,(Yogyakarta, 1990), 54 
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b) Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Di samping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai 

alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 

susunan syaraf  yaitu otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai 

alat untuk mengadakan respons diperlukan syaraf motoris. 

c) Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi 

sesuatudiperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan 

langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan 

persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Dari hal 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan 

persepsi ada syarat-syarat yang bersifat : 

1) Fisik atau kealaman 

2) Fisiologis 

3) Psikologis 

c) Faktor-Faktor Terbentuknya Persepsi 

Menurut Rakhmat, faktor-faktor terbentuknya persepsi dibagi menjadi 

dua, yaitu:23
 

1. Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita 

sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor personal yang 

menentukan persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan 

individu yang melakukan persepsi. 

                                                           
23Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung, 1989), 52 
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2. Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal semata-mata dari 

sifat. Stimulus fisik efek-efek saraf yang ditimbulkan pada system 

saraf individu. Faktor struktural yang menentukan persepsi menurut 

teori Gestalt bila kita ingin mempersepsi sesuatu, kita 

mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Bila kita ingin 

memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor 

yang terpisah, kita harus memandangnya dalam hubungan 

keseluruhan. 

d) Proses Persepsi 

Berikut ini adalah uraian mengenai proses terjadinya persepsi :24 

Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau 

reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Stimulus yang 

diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses 

ini dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadilah suatu proses di 

otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan 

reseptor itu,  sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya. 

Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah yang 

dinamakan proses psikologis. Dengan demikian taraf terakhir dari 

proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima 

melalui alat indera atau reseptor. Proses ini merupakan proses 

terakhirdari persepsi dan meruapakan persepsi yang sebenarnya. 

Respons sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam 

berbagai macam bentuk. 

                                                           
24Ibid, 54-55 
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b. Pelayanan Kesehatan 

a) Pengertian Pelayanan Kesehatan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian melayani adalah 

membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan 

pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.25 

Sedangkan pengertian kesehatan menurut undang-undang nomor 23 

tahun 1992, pasal 1 ayat 1 adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan 

sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial 

ekonomi (sehat fisik dan non fisik).26 Adapun menurut Asobat Gani 

bahwa pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

berupa tindakan penyembuhan, pengobatan, dan pemulihan fungsi 

organ tubuh seperti sedia kala.27 

Dari berbagai macam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan kesehatan adalah upaya baik individu maupun melalui 

institusi dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

yang ada di masyarakat baik secara preventif (pencegahan), kuratif 

(pengobatan) maupun rehabilitasi (pemulihan kesehatan). 

 

b) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan 

profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan 

tenaga ahli lainnya. Istilah hospital (rumah sakit) berasal dari kata

                                                           
25Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III,(Jakarta, 

2008), 206 
26Subekti, Kitab Undang-Undang Cet Ke-23, (Jakarta, 1990), 351. 
27Asobat Gani, Aspek-aspek Pelayanan Kesehatan, (Jakarta, 1995), 67 
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Latin, hospes (tuan rumah) yang juga menjadi akar kata hotel dan 

hospitality (keramahan). Rumah sakit merupakan komponen sistem 

pelayanan kesehatan yang paling menarik perhatian.28 

Rumah sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai sistem 

kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk 

seluruh masyarakat dan mempunyai fungsi utama menyelenggarakan 

kesehatan bersifat penyembuhan dan pemulihan penderita serta 

memberikan pelayanan yang tidak terbatas pada perawatan di luar 

rumah sakit.29 

Rumah sakit dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan pasiennya dalam semua aspek pelayanan, baik 

yang bersifat fisik maupun non fisik agar pelayanan kesehatan dapat 

terwujudkan dengan baik. Rumah sakit juga harus dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan sesuai dengan kemajuan 

teknologi kedokteran sehingga dapat berfungsi sebagai rujukan rumah 

sakit sesuai dengan tingkat rumah sakitnya.30 Bila jasa rumah sakit yang 

diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi dari apa yang 

diharapkandalam waktu ke waktu tumbuh pemikiran dalam diri pasien 

bahwa inilah suatu jasa pelayanan rumah sakit yang efektif dan 

memiliki mutu. 

                                                           
28Marica Stahhope dan Jeanette Lancaster, Perawatan Kesehatan Masyarakat Cet Ke-1, 

(Bandung: YIA PKP, 1997), 34. 
29Dalmy Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien, (Jakarta, 1998), 6 
30Djoko Wijono, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Vol 1, (Surabaya, 1999), 26. 
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c) Kualitas Pelayanan 

Menurut Zeithaml  definisi kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :31 

“Service quality is the extent of discrepancy between customers 

expectations or desires and their perception.” 

Artinya kualitas layanan adalah kesenjangan/ketidaksesuaian 

antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi konsumen. 

Dengan kata lain kualitas pelayanan yang diterima konsumen 

dinyatakan dalam besarnya ukuran kesenjangan/ketidaksesuaian antara 

harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka. 

Kualitas layanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

konsumen dan pelanggan sebagai penerima layanan atas layanan yang 

mereka terima, dengan layanan yang mereka inginkan. Jika layanan 

yang diterima lebih dari yang diharapkan, maka layanan tersebut dapat 

dikatakan berkualitas. Sedangkan apabila layanan yang diterima sama 

dengan yang diharapkan, maka layanan tersebut memuaskan. 

Sedangkan jika layanan kurang dari yang diharapkan, maka layanan 

tersebut tidak berkualitas. Kesimpulannya, kualitas layanan dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh kesenjangan antara kenyataan dan 

harapan publik atas layanan yang diterima/diperoleh  dan baik tidaknya 

kualitas pelayanan tergantung pada penyedia pelayanan dalam 

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas 

pelayanan publik yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan

                                                           
31 Valarie A, Zeithaml, Berry, and Parasuraman, Delivering Service Quality, (New York: 

Mc Milan, 2002), 19 
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menghasilkan suatu prosedur pelayanan yang terstandar dan 

memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (built in control). 

Sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah 

diketahui. Selain itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi harus mampu merespons 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan sistem 

pelayanan dan strategi yang tepat. 

Zeithaml, Berry, dan Parasuraman mengembangkan 7 faktor 

utama yang menentukan kualitas kepuasan pelanggan, yaitu :32 

1. Tangibles (bukti nyata): keadaan fisik pemberi layanan, seperti 

fasilitas gedung, dan tampilan barang, kenyamanan, peralatan dan 

perlengkapan modern.Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT 

Firmankan dalam Q.S AI-A'raf : 26,  

 

 

 

 

 

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda  kekuasaan 

Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” 

                                                           
32Ibid, 21 
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2. Reliability (kehandalan): mencakup dua hal pokok, yaitu 

konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependability). Hal ini berarti perusahaan harus memberikan 

pelayanannya secara tepat sejak saat pertama (right in the firts 

time). Karena dengan demikian, perusahaan akan dilihat sebagai 

perusahaan yang menepati janji dan berkomitmen kepada 

publiknya. Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 58 : 

هَا هْلِ ُمرُُكْم أَْن تَُؤد�وا ا�َمانَاِت إِلَى أَ َ يَأْ ...إِن� َّللا�  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya,…. 

3. Responsiveness (daya tanggap): pelayanan yang baik harus 

disertai dengan tingkat keikutsertaan /keterlibatan dan daya 

adaptasi yang tinggi. Contohnya membantu memecahkan masalah. 

Sesuai dengan firman Allah : 

 فََرغْتَفَٱنصَبْفَئَِرا

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain." (QS. 

Al-Insyirah: 7). 

4. Assurance (jaminan): jaminan dan kepastian yang diberikan 

sehingga menumbuhkan rasa percaya pasien. Berkenaan dengan 

hal ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159.  

ا � �ا ا�� ن� ُّض و� ا  � � � � ا �يًّظ  ا � � ي� ن� ا �  ا � � � ا � � � ن� ٱِهَّلل�ا �  ا    � � � ا � � � �ا ِّم �

ن�ا واٱ� � � ا � � � ٱ�� � � ا � ا  ا � �  � � � � ا � � � ٱ� � �ن� � ا �  اٱ� � � � ا � ٱ� � � � � �  
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ا  � � � � ِّم �  �ا ٱِهَّلل�ا � � ُّض ا  ٱِهَّلل�ا � ِهَّلل اٱ� � ا    � � � ِهَّلل �

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sesuangguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.(Q.S Ali Imran : 159) 

5. Empathy (kepedulian): memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat pribadi kepada pelanggan, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui keinginan pasien. 

ا اٱ� �  ٰ ٰ ا � � � � ياو � � � � ا � ا � �  � ء� ٱ�  � ا �و��� � ا �  �ع�د� � اَّللاِهَّلل�ا �أ� � �  � ِهَّلل

ا � � ِهَّلل �  �ا ا �ع� ِهَّلل � � ا �و � � � ��� �ع�ي� � � ا �و � � � � �  و �ن� � � ء�

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." 

(QS. An-Nahl : 90). 

6. Access (akses): meliputi pemberian/penyediaan hal-hal, produk, 

fasilitas  yang diinginkan dan mudah didapat oleh pelanggan. 

Sesuai dengan Firman Allah  
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ْ رَ …  ُ ُ ُم اْل ْ َر َو َ يُرِيُذ  ِ ُ ُم اْل ُ ِ  ُ  …يُرِيُذ َّللا�

“…Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 

kesulitan bagimu…” (Q.S. Al Baqarah 185). 

Maksud ayat ini adalah Allah menghendaki hal yang memudahkan 

bagi kalian jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya 

dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya 

dengan keringanan yang paling ringan. Segala yang diperintahkan 

Allah atas hamba-hamba-Nya pada dasarnya adalah sangat mudah 

sekali. Bila terjadi rintangan yang menimbulkan kesulitan maka 

Allah akan memudahkannya dengan kemudahan lain yaitu dengan 

menggugurkannya atau menguranginya dengan segala bentuk 

pengurangan.33 

7. Courtesy (keramahan, kesopanan): pelayanan yang baik harus 

disertai dengan sikap keramahan, kesopanan  kepada publik yang 

dilayani. Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam 

memberikan pelayanan kepada orang lain. Hal ini ditegaskan 

dalam surat thahaa ayat 44 : 

هُ قَْى ا ل� �ناا ل� َل�هُ يَتَزَك�ُر أَْو يَخَْشى  فَقُى َ لَ

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 

yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.”(QS 

Thaahaa, 44). 

                                                           
33 Syaikh Abdurrahman Bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam 

al-Manna, (Beirut, 2006), 93 
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Maksudnya, apabila melayani seseorang dengan ramah dan sopan 

maka orang yang dilayani akan merasa puas. Selain itu melayani 

dengan rendah hati yaitu dengan sikap ramah tamah ,sopan santun, 

murah senyum, namun tetap dengan penuh tanggung jawab. 

c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

a) Pengertian BPJS 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 

adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).34  BPJS terdiri dari BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kesehatan adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 

telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.  

Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa 

BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu: 

 Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan 

konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) 

dengan undang-undang; 

 Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan 

hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan 

kedudukan yang sama dengan publik;  

                                                           
34BPJS Kesehatan, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 14.00 WIB dari 

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/home 
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 Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa 

Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, 

atau peraturan yang mengikat umum.  

b) Visi Misi BPJS  

Berikut merupakan visi dari BPJS:  

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan 

berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 

berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan 

yang handal, unggul dan terpercaya. 

 

Berikut merupakan misi dari BPJS: 

1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, 

pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya 

melalui sistem kerja yang efektif dan efisien. 

2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia 

paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan 

dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi 

masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 

3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan 

mengoptimalkan kolektibiltas iuran, system pembayaran fasilitas 

kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan 

akuntabel. 

4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS 

melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan,
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koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 

5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung 

dengan SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan 

evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang 

efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang 

handal.  

Berikut merupakan motto dari BPJS:  

“Dengan gotong royong semua tertolong” 

Motto di atas sesuai dengan penggalan surah Al maidah ayat 2 

 َ نَّ اَّللَّ
ِ
َ ۖ ا َُّقوا اَّللَّ ْْث َوالُْعْدَواِن ۚ َوات

ِ
ِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تََعاَونُوا عَََل اَْل َوتََعاَونُوا عَََل الِْبّ

   َ ِد ُد الِْعقَاِا 

 “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. al-Maidah : 2). 

c) Dasar Hukum yang Melandasi Adanya BPJS
35

 

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Kesehatan; 

                                                           

35Dasar hukum terbentuknya BPJS kesehatan, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 

14.20 WIB dari http://inacbg.blogspot.com/2014/02/dasar-hukum-terbentuknya-bpjs-

kesehatan.html 
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2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 

Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 

Tentang Jaminan Kesehatan. 

5. Undang – Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

6. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

 

d) Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan 

Berikut ini merupakan hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan:36 

Hak Peserta 

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan; 

2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta 

prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan 

4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau 

tertulis ke Kantor  BPJS Kesehatan. 

Kewajiban Peserta 

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang

                                                           
36Erni Susanti, Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan, diakses pada tanggal 21 

Maret 2017, pukul 14.42 WIB http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2014/09/hak-dan-
kewajiban-peserta-bpjs-kesehatan.html 
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besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 

2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, 

perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat / pindah fasilitas 

kesehatan tingkat I; 

3. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan 

oleh orang yang tidak berhak. 

4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. 

 

e) Peserta 

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing 

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah 

membayar iuran, meliputi: 

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI): fakir miskin 

dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), 

terdiri dari: 

 Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya 

a. Pegawai Negeri Sipil; 

b. Anggota TNI; 

c. Anggota Polri; 

d. Pejabat Negara; 

e. Pegawai pemerintah non pegawai negeri; pegawai swasta; 
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f. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima 

Upah. 

g. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 

6 (enam) bulan. 

 Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya 

a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 

b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima 

Upah. 

c. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 

6 (enam) bulan. 

 Bukan pekerja dan anggota keluarganya 

a. Investor; 

b. Pemberi Kerja; 

c. Penerima Pensiun, terdiri dari : 

 Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak 

pensiun; 

 Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan 

hak pensiun; 

 Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 

 Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima 

pensiun yang mendapat hak pensiun; 

 Penerima pensiun lain; dan 
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 Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima 

pensiun lain yang mendapat hak pensiun. 

d. Veteran; 

e. Perintis Kemerdekaan; 

f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau 

Perintis Kemerdekaan; dan 

g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang 

mampu membayar iuran. 

f) Anggota Keluarga Yang Ditanggung 

1. Pekerja Penerima Upah : 

 Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak 

kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 

(lima) orang. 

 Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak 

angkat yang sah, dengan kriteria: 

a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai 

penghasilan sendiri; 

b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 

berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan 

pendidikan formal. 

2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : Peserta dapat 

mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). 

3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang  
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meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. 

4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang 

meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah 

tangga, dll. 

g) Iuran 

1. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran 

dibayar oleh Pemerintah. 

2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada 

Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota 

TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non 

pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per 

bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi 

kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta. 

3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, 

BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah 

per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh 

Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 

4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri 

dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran 

sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang 

per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. 
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5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 

kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan 

penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 

a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) 

per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas III.  

b. Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 

II.  

c. Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 

6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan 

janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 

Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 

45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil 

golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per 

bulan, dibayar oleh Pemerintah. 

7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai 

tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat 

puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta 

yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, 

maka   
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dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk 

setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan : 

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. 

2. Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 

 

h) Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 

Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan37, yakni berupa pelayanan 

kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. 

Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas 

Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS 

Kesehatan. 

Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah 

komprehensive sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan 

yang diberikan bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan 

rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. 

Promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan 

perorangan (personal care). Manfaat pelayanan promotif dan preventif 

meliputi pemberian pelayanan: 

a. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit 

penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

b. Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri  

                                                           
37Kemenkes RI, Buku Pegangan Sosialisasi JKN Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

(Jakarta Selatan: Kementrian Kesehatan RI, 2014), 30 
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Pertusis Tetanus dan HepatitisB (DPTHB), Polio, dan Campak. 

c. Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, 

vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang 

membidangi keluarga berencana. 

d. Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk 

mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari 

risiko penyakit tertentu. 

 

i) Pendapat Para Ahli Hukum Islam Terhadap Asuransi  

Para ahli hukum islam berbeda pendapat tentang asuransi, baik 

asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini dapat 

dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad . Masalah 

asuransi tidak disebutkan jelas dan rinci dalam Al-quran dan Al-Hadits. 

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam berkisar pada 

kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga yang memperbolehkan 

asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, di 

samping itu ada yang sama sekali melarangnya dan menetapkan hukum 

asuransi adalah haram. 

Warkum sumitro38  mengemukakan bahwa pada garis besarnya ada 

empat macam pandangan para pakar hukum Islam terhadap asuransi 

sebagai berikut : 

a. Asuransi haram hukumnya dalam segala bentuk dan cara 

operasionalnya. Pandangan ini didukung oleh beberapa para
                                                           

38Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta, 
2004), 186-189 
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pakar hukum Islam, antara lain Yusuf al-Qardawi, Sayyid Sabiq,  

Abdullah al-Qalili, dan Muhammad Bakhit al Muth’i. Menurut 

pandangan kelompok ini asuransi diharamkan karena ada 

beberapa alasan yaitu : 

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilaarang 

dalam syariat Islam. 

2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian 

3. Asuransi mengadung unsur riba yang dilarang dalam 

syariat Islam. 

4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat 

menekan para pesertanya. 

5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata 

uang tidak secara tunai (aqad sharft). 

6. Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan 

matinya seseorang yang berarti mendahului takdir 

Tuhan. 

b. Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam syariat 

Islam. Pandangan ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, 

Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad 

Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqie. Adapun alasan 

kelompok ini sebagai berikut : 

1. Tidak ada ketetapan nash baik dalam Al-quran dan Al-

hadits yang melarang praktik perasuransian. 

2.  Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua 
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belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung. 

3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada 

mudharatnya. Saling menguntungkan kedua belah pihak. 

4. Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab 

premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-

proyek yang produktif dan pembangunan. Dengan kata 

lain kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada 

mudharatnya. 

5. Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi 

hasil). 

6. Asuransi termasuk kategori koperasi (syirkah taawuniyah) 

7. Asuransi dianalogikan (di-qiyaskan) dengan dana pensiun 

atau dana pensiun atau dana Taspen. 

c. Asuransi hukumnya boleh apabila asuransi bersifat sosial, 

sedangkan asuransi yang bersifat komersial haram hukumnya. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, (Guru 

besar Hukum Islam Univesitas Al Azhar Cairo, Mesir). 

Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis 

asuransi sosial tidak mengandung unsur –unsur yang dilarang 

dalam syariat Islam. Adapun asuransi yang bersifat komersial 

tidak diperbolehkan karena pada asuransi tersebut mengandung 

hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. 

d. Asuransi hukum syubhat. Kelompok ini memberi alasan bahwa 

asuransi yang berkembang saat ini hampir di seluruh dunia tidak
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ada dalil syar’i  yang mengaharamkan atau menghalalkannya.  Jika 

hukum asuransi dimasukkan dalam kategori syubhat, diharapkan 

kepada kaum muslimin supaya hati-hati dalam menyikapinya. 

Asuransi diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat dan sangat 

dibutuhkan. 




