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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai beberapa tinjauan pustaka 

yang dimana berisi tentang hasil penelitian terdahulu mendukung dalam 

penelitian ini. Berikut ini merupakan variable-variabelnya: 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Nama Teori/Konsep Metode Penelitian Kesimpulan 

Deny Irawan 

Saputra,  2018, 

“Pelayanan Prima 

(Service 

Excellence) Di PT. 

Nur Dhuha Wisata 

(Penyelenggara 

Tour dan Travel 

Umroh dan Haji 

Mabrur Mandiri 

Surabaya) 

Pelayanan 

Prima (Service 

Excellence) 

Data kualitatif diperoleh 

dari dokumentasi, 

wawancara,    dan 

observasi. Analisis data 

dilakukan ketika dan 

setelah mengumpulkan 

data.    Dengan 

menggunakan 

deskriptif, analisis data 

dilakukan   reduction, 

display,  conclution 

drawing/verification. 

terdapat  Pelayanan 

Prima   (Service 

Excellence)di      PT. 

Nur Dhuha Wisata 

pelayanan prima pada 

saat jamaah datang 

disambut     dengan 

mengucapkan salam, 

memberikan 

keramahan     dalam 

melayani, dan murah 

senyum.       dapat 

mendaftar di kantor, 

lewat online atau di 

rumah    jamaah. 

memberikan 

pembekalan      yang 

cukup.jamaah 

tidakperlumengantri 

untuk cek in dan 

repot dengan koper 

atau  bagasinya 

karena dibantuteam 

handling. 

 

Ryani Yuliah, 

Optimalisasi 

Pelayanan 

(Service) 

Puskesmas Dalam 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

-  
metode deskriptif 

analisis kualitas dengan 

pendekatan IKM dan 

model       SERVQUAL 

(Service Quality), 

analisis kualitatif 

menggunakan Diagram 

Kartesius  serta  terakhir 

analisis       optimalisasi 

 
Optimalisasi 

pelayanan dituangkan 

dalam matrik dengan 

skala  prioritas 

melengkapi  fasilitas 

dan ketersediaan 

obat-obatan   yang 

penting, rasio tenaga 

kesehatan, 
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Masyarakat Di 

Kabupaten Kubu 

Raya Provinsi 

Kalimantan Barat 

 dengan pendekatan 

medan kekuatan (Force 

Field Analysis). 

pengembangan 

sistem pelayanan, 

dan supporting 

budget  serta 

melibatkan unsur 

atau instansi yang 

terkait. 

Mnoor, 2010  “ 

Efektivitas 

Pelayanan Prima 

Sebagai  Upaya 

Meningkatkan 

Pelayanan  Di 

Rumah Sakit 

(Perspektif 

Psikologi)” 

Efektivitas 

Pelayanan 

Prima 

Penelitian ini terdiri dari 

tiga fase. Pertama, 

subjek mengisi skala 

kualitas pelayanan yang 

sangat baik Kedua, 18 

subjek dipisahkan 

dalam dua kelompok, 

kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

Kelompok eksperimen 

diberi layanan pelatihan 

luar biasa selama tiga 

hari. Ketiga, 18 mata 

pelajaran memenuhi 

skala kualitas pelayanan 

yang sangat baik sekali 

lagi. Data yang 

diperoleh        dianalisis 

secara statistik 

menggunakan T-TEST. 

Pelatihan Pelayanan 

Prima cukup efektif 

untuk meningkatkan 

kualitas  pelayanan 

prima pada perawat 

di Rumah Sakit. Hal 

tersebut tampak dari 

kulitas  pelayanan 

prima pada perawat 

sesudah mendapatkan 

pelatihan pelayanan 

prima lebih   tinggi 

daripada   kualitas 

pelayanan prima pada 

perawat   sebelum 

mendapatkan 

pelatihan. 

Muhammad    Nur, 

Kualitas 

“Pelayanan Prima 

pada  PT     PLN 

(Persero)   Rayon 

Makassar Selatan 

73 Salam, 2016; 

Akib &  Salam, 

2016;   Saggaf, 

Salam, Kahar, & 

Akib,      2014; 

Salam, Rosdiana, 

Suarlin, & Akib, 

2014)” 

Pelayanan 

Prima 

pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan 

data yakni wawancara 

dan observasi. Analisis 

data yang digunakan 

analisis data kualitatif 

model kolaboratif Miles 

and Hiberman yaitu 

pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian 

data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Kualitas Pelayanan 

Prima PT PLN 

(Persero)         Rayon 

Makassar Selatan 

dapat disimpulkan 

baik melalui sepuluh 

indikator        kualitas 

pelayanan    prima 

yakni tangible (bukti 

fisik), Realibility 

(Pantas), 

Responsiveness 

(daya  tanggap, 

kesediaan melayani), 

Competence   (ahli), 

Courtesy (perkataan 

sopan dan ramah), 

Security   (aman), 

Access (Mudah), 

Communication 

(Informasi), 
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   Understanding 

(Empati) 

Sumber: Diolah Peneliti 
 

Sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan  

yang mendasar mulai dari penelitain pertamayang dilakukan oleh Deny 

Irawan disurabaya tersebut berbeda dengan penelian ynag dilakukan oleh 

peneliti perbedaannya mulai dari focus permasalahan hingga lokasi 

penelitianya, irawan lokais penelitiannya di Surabaya sedangn peneliti 

memiliki lokasi penelitian di Kecamatan Dau Kabupaten  Malang, 

sehingga dapat disimpulakan bahwa ada perbedaan antara apa yang diteliti 

oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. 

Berikutnya, pada penelitian terdahulu yang kedua yang dilakukan 

oleh Ryani Yuliah dengan judul “Optimalisasi Pelayanan (Service) 

Puskesmas Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat” 

terdapat beberapa persamaan dengan penelotain terdahulu ini yakni smaa- 

sama ingin mkengetahui terkait optimalisasi pelayanan prima di 

puskesmas tertapi yang berbeda ialah lokais penelitain yang berbeda, 

sehingga penelotain inimasih boleh dilakukan karea berbeda dengan 

penelitain-penelitain terdahulu lainya. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mnoor pada tahun 2010 

dengan judul “Efektivitas Pelayanan Prima Sebagai Upaya Meningkatkan 

Pelayanan Di Rumah Sakit (Perspektif Psikologi)”. Penelitianini berbeda 
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dnegan focus yang diteliti oleh peneliti sehingga ada yang baru dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur, 

Kualitas “Pelayanan Prima pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar 

Selatan 73 Salam, 2016; Akib & Salam, 2016; Saggaf, Salam, Kahar, & 

Akib, 2014; Salam, Rosdiana, Suarlin, & Akib, 2014)” . Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad 

perbedaanya peleyanan prima pada PT PLN berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti berfokus pada pelayanan 

prima yang dilakukan di Puskesmas Wisata Kecamatan Dau sehingga 

penelitiaan ini layak untuk diteliti kembali. 

B. Optimalisasi 

 

1. Pengertian OptimalisasiPelayanan 

 

Optimalisasi secara luas merupakan proses pencarian solusi 

terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai 

jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau 

tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan 

pengoptimalan adalah meminimunkan biaya
5
. 

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu 

tindakan/ kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk 

itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek. 

Dalam optimalisasi jangka pendek yang paling mudah dan dapat 

segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap 

 

5
Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2005). hlm.4 
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obyek yag sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi 

informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efesiensi sumber atau 

obyek maka akan meningkatkan produktivitas tanpa harus melakukan 

perluasan sumber atau obyek baru yang memerlukan studi, proses dan 

waktu yang panjang
6
. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 96 Tahun2012 tentang 

pelayanan Publik mengatakan bahwa Standar pelayanan adalah tolak 

ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 

public dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Pada point berikutnya dikatakian lagi bahwa maklumat 

pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian 

kewajiban yang terdapat dalam standar pelayanan dan janji.Definisi 

lainDalam rangka optimalisasi pelayanan, penyelenggara wajib 

melaksanakan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala 

setiap satu tahun sekali
7
. 

Dalam dukungan teknologi informasi perlu adanya batasan 

waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses 

pelaksanaan Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu 

proses implementasi. 

 

 

6
Artikel Machfud sidik, optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah, 200, hlm 8 
7
Undang-Undang No 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 
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Faktor-faktor tersebut adalah: 

 

a. Komunikasi, merupakan suatu progra yang dapat dilaksanakan 

dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut 

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi 

informasi yang disampaikan; 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen 

yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang 

diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang 

cukup guna melaksankan tugas sebagai tanggung jawab dan 

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksaan terhadap 

program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi 

program khususnya dari mereka yang menjadi implementer 

program.
8
 

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat 

peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, 

melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana 

guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja 

secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
Syukur Abdullah, kumpulan makalah, Studi ilmplentasi latar belakang konsep pendekatan dan 

relevansinya dalam pembangunan, ujung padang: Persadi, 197 hlm.40 
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C. Elemen Optimalisasi Pelayanan 

 

Didalam optimalisasi ada tiga elemen permasalahan optimalisasi 

yang harus di identifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan 

sumberdaya yang dibatasi. 

 

a) Tujuan 

 

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk 

maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan 

dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Bentuk 

minimisasi akan fipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan 

dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuam 

harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau 

maksimumkan. 

b) Alternatif keputusan 

 

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternative keputusan 

yang bersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya 

terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Aternative keputusan 

merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan. 

c) Sumberdaya yang Dibatasi 

 

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya 
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ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya 

proses optimalisasi. 

D. Manfaat Optimalisasi Pelayanan 

 

Dalam pelaksanaan optimalisasi saat proses hingga pelaksanaanya 

optimalisasi memiliki beberapa manfaat yang dimana sebagai berikut: 

 

1. Mengidentifikasi tujuan 

 

2. Mengatasi kendala 

 

3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan 

 

4. Pengambilan keputusan yang cepat. 

 

Dalam proses prosuksi untuk mencapai optimaliasi banyak yang 

harus diperhatikam dalam melakukan proses produksi. Didalam 

optimaliasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil 

di dalam suatu prosuksi tersebut. 

Optimaliasi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, 

sehingga tingkat efesiensi akan menjadi tinggi, dan berdapampak pada 

produk yang akan dibuat. Bahkan di dalam prosuk tersebut akan menjadui 

efesiensi tinggi sehingga sesuai dengan target yang diinginkan. 

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki Dengan 

demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, 

proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang 

dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling 
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menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan 

kriteria tertentu. 

Optimalisasi pelayanan publik menurut pendapat Indri dan Hayat 

yaitu memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang 

mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat.
9
 

Profesionalitas pelayanan ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam 

pemberian layanan. Sumber daya manusia menjadi indikator penting 

dalam pelayanan publik. Keberadaan sumber daya aparatur adalah unsur 

utama dalam pemberian pelayanan. Karena birokrasi menjadi aktor utama 

yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. 

Aparatur negara menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik pada 

instansi atau lembaga pemerintah. Jika aparaturnya kompeten, maka 

pelayanan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, tentunya kualitas 

layanan yang diberikan juga berpengaruh terhadap aspek yang 

dilayaninya. Yakni, kualitas pelayanan publik ditentukan oleh siapa yang 

memberikan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9
Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Hal. 22 
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E. Pelayanan Prima (Service excellence) 

 

1. Pengertian Pelayanan Prima 

 

Pelayanan prima merupakan sebuah bentuk tuntutan dalam 

pelayanan jasa maupun dagang ketika menghadapi 

konsumen/pelanggan. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang 

dengan orang lain dengan interaksi fisik yang dapat memberikan 

kepuasan pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pelayanan sebagai usaha dalam melayani kebutuhan orang lain. 

Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa 

yang akan diperlukan.Pelayanan prima sendiri merupakan kemampuan 

maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam 

memberikan pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang 

terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal 

maupun eksternal berdasarkan prosedur pelayanan.
10

 

Secara sederhana, pelayanan prima (service excellence) adalah 

suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu 

pelayanan yang memenuhi standar kualitas suatu pelayanan yang 

sesuai   dengan    harapan    dan   kepuasan   pelanggan    /  masyarakat 

.Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam   interaksi   langsung   antara  seseorang  dengan   oranglain atau 

 

 
 

10
Suwithi, Ni Wayan, 1999, Pelayanan Prima (Costumer Care). Makalah. Penataran Guru 

Akomodasi Perhotelan Pada Pusat Pengembangan. h 4 
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mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
11

Pelayanan 

prima ialah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan 

dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan prima adalah 

pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik 

pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standar dan prosedur 

pelayanan.
12

 

2. Standart Kualitas Pelayanan Prima 

 

Secara sederhana, pelayanan prima (excellent service) adalah 

suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu 

pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi 

standar kualitasadalah suatu pelayanan yang sesuai denan harapan dan 

kepuasan pelanggan atau masyarakat.
13

Beberapa anggapan tentang 

definisi Service Excellence, seperti : layanan yang sangat memahami 

kebutuhan customer, atau layanan yang menitik berartikan pada segi 

menepati janji terhadap customer. Ada juga yang berpendapat Service 

Excellence mengandung arti memberikan kepuasan yang lebih dari 

pada yang diharapkan oleh customer, sehingga dapat menenangkan 

hatinya. Ada juga yang memandang dari sisi emotional seperti ketika 

customer merasa sangat diperhatikan oleh pemberi jasa, misalnya 

dengan menyebutkan salah satu kesukaan atau hobi yang akan sangat 

berkesan bagi seseorang.Pelayanan prima (service excellence) dapat 

dipahami sebagai melayani lebih dari yang diharapkan dengan 

11
Atep Adya Barata. (2003). Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. h 30 

12
Ibid. h 5 

13
Maddy, Khairul. 2009. Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima. Jakarta : Kata. h 8 
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memberi perhatian kepada waktu, ketepatan, keamanan, kenyamanan, 

kualitas, kuantitas, biaya, proses dan kepuasan. 

Standar pelayanan meliputi standar waktu penyelesaian,  

standar biaya, persyaratan, prosedur dan dasar hukum pelayanan. 

Waktu penyelesaian dalam pemberian pelayanan adalah terkat dengan 

kecepatan pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi kebutuhan 

manusia dalam aspek pelayanan publik, maka kecepatan waktu 

pelayanan menjadi utama dalam pemberian pelayanan. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat dalam menerima layanan.
14

 

Definisi mengenai pelayanan prima yang seringkali 

diungkapkan oleh para pelaku bisnis terdapat dalam buku pelayanan 

prima.
15

 

1. Layanan prima adalah membuat pelanggan merasatenang. 

 

2. Layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat 

dan cepat. 

3. Layanan prima adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan 

pelanggan. 

4. Layanan prima adalah menempatkan pelanggan sebagaimitra. 

 

5. Layanan prima adalah pelayanan optima yang menghasilkan 

kepuasan pelanggan. 

 

 

 
14

Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Hal. 45 
15

Atep Adya Barata. (2003). Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. h 27 
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6. Layanan prima adalah kepeduliam kepada pelanggan untuk 

memberikan rasapuas. 

7. Layanan prima adalah upaya layanan terpadu untuk 

kepuasanpelanggan. 

Pengertian layanan prima diatas diungkapkan oleh berbagai 

pelaku bisnis dibidang yang berlainan. Namun demikian, dalam 

suatu definisi pelayanan prima, paling tidak kesamaannya terletak 

pada tujuan layanan, yaitu memuaskan pelanggan. Berdasarkan 

beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

prima adalah sebuah kepedulian kepada pelanggan dengan 

memberikan layanan yang terbaik untuk memfasilitasi kemudahan, 

dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kepuasannya agar 

mereka selalu loyal. 

Adapun standar pelayanan prima juga telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pada 

pasal 2 Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas 

bertujuan untuk: 

a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; 

 

b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan 

 

c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaanObat yang 

tidak rasional dalam rangka keselamatanpasien (patient safety). 

Pada pasal berikutnya yakni pada pasal 3 mengtur tentang 

standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi: 
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a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan MedisHabis Pakai; dan 

 

1. perencanaankebutuhan; 

 

2. permintaan; 

 

3. penerimaan; 

 

4. penyimpanan: 

 

5. pendistribusian; 

 

6. pengendalian; 

 

7. pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; dan 

 

8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan. 

 

b. Pelayanan farmasi klinik 

 

1. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberianinformasi 

Obat; 

2. Pelayanan Informasi Obat (PIO); 

 

3. konseling; 

 

4. ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap); 

 

5. pemantauan dan pelaporan efek samping Obat; 

 

6. pemantauan terapi Obat; dan 

 

7. evaluasi penggunaan Obat. 

 

Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi: 

 

a. sumber daya manusia; dan 

 

b. sarana dan prasarana. 

 

Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di 

Puskesmas,harusdilakukan pengendalian mutuPelayananan Kefarmasian 

meliputi: 



30 

 

 

a. monitoring; dan 

 

b. evaluasi. 

 

2. Pendekatan Pelayanan Prima 

 

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan layana 

prima tidak lepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep 

pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan pada A6 yaitu 

mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor- 

faktor sikap (attitude), perhatian (attention), tindakan (action), 

kemampuan (ability), penampilan (appearance dan tanggung 

jawab(accountability).
16

 

a. Sikap (Attitude) 

 

Sikap (Attitude) adalah perilaku atau perangai yang harus 

ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi 

penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis 

dan bersikap menghargai. Sikap ini merupakan yang harus 

dimiliki setiap karyawan, sehingga di dalam perusahaan harus 

memiliki sikap yang ramah penuh simpatik dan menjunjung 

tinggi profesionalisme pekerjaanya serta memiloiki rasa yang 

tinggi terhadap perusahaan. 

b. Perhatian (Attention) 

 

Attetion atau atensi atau perhatian merupakan prinsip 

pelayanan prima yang berikutnya yang wajib dimiliki oleh semua 

karyawan terutama yang langsung bersentuhan oleh 

 
 

16
Atep Adya Barata. (2003). Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. h 27 
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pelanggan.Perhatian (Attention) adalah kepedulian penuh kepada 

pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan 

kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara 

sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan 

menghargai perilaku para pelanggan dan mencurahkan perhatian 

penuh kepada pelanggan. 

c. Tindakan (Action) 

 

Attention atau perhatian yang menekan untuk  

memberikan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan, selanjutnya 

perhatian ini haruslah dilanjutkan dengan action atau tindakan 

atas apa yang akan dibutuhkan oleh pelanggam.Tindakan (Action) 

adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat 

setiap pesanan para pelanggan, mencatatkebutuhan para 

pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, 

mewujudkan kebutuhan para pelanggan dan menyatakan terima 

kasih dengan harapan pelanggan maukembali. 

d. Kemampuan (Ability) 

 

Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan 

keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk mnunjang 

program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan dalam 

bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, 

mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation 
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sebagai instrument dalam membina hubungan kedalam dan keluar 

organisasi atau perusahaan. 

e. Penampilan (ApperanceI) 

 

Penampilan (Apperance) adalah penampilan seseorang 

baik yang bersifat fisik daja maupun non fisik, mampu 

merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihaklain. 

Penampilan ini untuk menjukan secara langsung untuk kriteria 

karyawan yang baik secara phisik maupun non fisik 

merefleksikan kredibiltas perusahaan, maka standart penampilan 

harus dibuat oleh perusahaan, dan setiap karyawan harus 

menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan/ tamu. 

f. Tanggung Jawab (Accountability) 

 

Tanggung jawab (Accountability) adalah suatu sikap 

keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian 

untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugiian atau 

ketidakpuasan pelanggan. 

F. Proses dan Tahapan dalam Pelayanan Prima 

 

Prinsip Pelayanan PublikDidalam keputusan MENPAN Nomor 

 

63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus 

memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut
17

: 

a. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publiktidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal; 
 
 

17
Budiarto, “Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang”,(Skripsi Program Studi Administrasi Negara Universitas Hassanudin, 2015), 15 
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1). Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik. 

 

2). Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3). Rincian biaya pelayanan publikdan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 

d. Akurasi Produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat 

dan sah. 

e. Keamanan Proses dan produk pelayanan public memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum. 

f. Tanggung Jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan public 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

h. Kemudahan AksesTempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 

dimanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pemberi pelayanan 

harus bersikap disiplin, sopan dan santun,ramah serta memberikan 
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pelayanan dengan iklas. 

 

j. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan 

yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan, serta parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain 

Selanjutnya ialah Sumber Daya Yang mendukung 

terlaksananya Pelayanan Prima, yang terdiri dari Sumber Daya 

Manusia hingga Sumber Daya Lingkunga yang telah di atur 

dalam Peraturan Wali Kota Malang Tentang Kesehatan, pada 

pasal 43 mengatakan bahwa; 

Tenaga kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup 

dan memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan ketentuan 

dank ode etik, stardar profesi, hak pengguaan pelayanan 

kesehatan., standar pelayanan, standar prosedur operasional. 

Pelayanan Kesehatan dilaksanakna oleh tenaga kesehatan 

Medis, meliputi Dokter dan dokter gigi. 

a. Tenaga keperawatan,meliputi perawat, perawat 

gigi, dan bidan. 

b. Tenaga keafarmasian meliputi, apoteker dan analis 

farmasi. 

c. Tenaga kesehatanmasyarakat. 

 

Fakta tentang pelayanan adalah hubungan dengan 

pelanggan merupakan bagian tugas yang menyatu dalam 

pekerjaan, bukan perluasan darinya, kepuasan pelanggan 



35 

 

 

merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan dan citra 

organisasi, dan pelayanan unggul dapat dipelajari, 

bukadiwariskan.Proses dan tahapan dalam pelayanan 

prima
18

.Pancarkan segenap sikap positif kepada orang lain 

ataupelanggan langkahnya pancarkan sikap positif melalui sikap 

positif dengan penampilan fisik, bahasa tubuh, bunyi suara dan 

saat menggunakan alat bantu kantor. 

c. Mengidentifikasi kebutuhanpelanggan 

 

Langkahnya adalah indentifikasi kebutuhan dasar manusia 

(pengertian), membaca kebutuhan pelanggan (perhatian), 

mengatur waktu pelayanan (tepat waktu), situasi dan kondisi, 

kepekaan dan empati (mendengarkan). 

d. Aplikasi diri pengidentifikasian kebutuhanpelanggan 

 

Langkahnya ambil inisiatif untuk memperluas tanggung 

jawab, berkomunikasi dengan jelas / asertif, pengertian, 

pelanggan disambut dengan baik, membantu mereka merasa 

penting, menciptakan lingkungan 
19

yang menyenangkan. 

e. Ada pengakuan kepuasan dari pelanggan yang andalayani 

Langkahnya tuntaskan semua kebutuhan pelanggan, ambil 

langkah ekstra bagi pelayanan, beri sikap yang menjadikan 

pelanggan berada di pihak anda. 

 

 

 

 

 
18

Judiari, Josina. 2010. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media.h 106 
19 
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G. Puskesmas 

 

1. Pengertian Puskesmas 

 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana unit 

fungsional kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan 

dasar kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai 

fungsi mengutamakan upaya pereventif, promotif, tanpa harus 

mengabaikan upaya rehabilitatif dan kuratif. Namun demikian 

keberadaan fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas di sekitar daerah 

wisata (Puskesmas Wisata) selain dibutuhkan oleh masyarakat sekitar 

juga menentukan nilai tambah terhadap keamanan dan kenyamanan 

wisatawan tanpa dihantui rasa takut bila mereka menghadapi gangguan 

kesehatan. Dengan demikian Puskesmas Wisata diharapkan berada di 

kawasan/kecamatan sehat. Hal tersebut tidak hanya menguntungkan 

wisatawan tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di 

wilayah Puskesmas. Pengembangan puskesmas menjadi Puskesmas 

Wisata, memerlukan persiapan antara lain peningkatan sumber daya 

manusia (SDM) dalam hal kemampuan berbahasa Inggris dan 

profesionalisme serta mutu tenaga kesehatan, maupun sarana dan 

prasarana serta program pendukung lainnya. 

2. Tujuan Puskesmas 

 
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah 

kerjanyadalam rangka mendukung terwujudnya kecamatansehat. 
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Penyelenggaran fungsi puskesmasberdasarkan peraturan menteri no 6 

tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut: 

a). Melaksanakanperencanaan berdasarkan analisis masalah 

kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhanpelayanan yang 

diperlukan; b).Melaksanakanadvokasi dan sosialisasi kebijakan 

kesehatan;c) Melaksanakankomunikasi, informasi, edukasi, dan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;d) 

menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 

perkembangan masyarakatyang bekerjasama dengan sektor lain 

terkait; e) melaksanakanpembinaan teknis terhadap jaringan 

pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;f) 

melaksanakanpeningkatan kompetensi sumber daya manusia 

Puskesmas; g) memantau pelaksanaan pembangunan agar 

berwawasan kesehatan;h) melaksanakanpencatatan, pelaporan, 

dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan 

Kesehatan;dan i) memberikan rekomendasi terkait masalah 

kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem 

kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. 

Dalam menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud 

dalamPasal 5huruf b, Puskesmas berwenang untuk: 

a). menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar 

secarakomprehensif, berkesinambungan dan bermutu;b) 

menyelenggarakanPelayanan Kesehatan yang mengutamakan 
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upaya promotif dan preventif; c). menyelenggarakanPelayanan 

Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok 

dan masyarakat; d). menyelenggarakanPelayanan Kesehatan yang 

mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan 

pengunjung;e). menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan 

prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar 

profesi;f.melaksanakan rekam medis; f) melaksanakanpencatatan, 

pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan 

Kesehatan;h.melaksanakanpeningkatan kompetensi Tenaga 

Kesehatan;g) mengoordinasikan dan 

melaksanakanpembinaanfasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama di wilayah kerjanya; danj.melaksanakanpenapisan rujukan 

sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan. 

 

 

H. Model Pelayanan Puskesmas 

 
Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan umum di Indonesia. 

Pelayanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari hal- 

hal seperti berikut ini: 

a. Layanan dengan lisan 

 
Layanan dengan lisan biasanya dilakukan oleh petugas-petugas di bidang 

Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan infomasi dan bidang-bidang 

lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang 
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memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, 

ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan yaitu: 

1). Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang 

tugasnya. 

2). Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat 

tetapi cukup jelas, sehingga memuaskan masyarakat. 

3). Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.d.Tidak melayani orang-orang 

yang ingin sekedar “ngobrol” dengan cara yang sopan. 

b. Layanan dengan tulisan 

 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dalam pelaksanan tugas.Tidak hanya dari segi jumlah juga dari segi 

peranannya.Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi 

layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat 

memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan adalah faktor 

kecepatan, baikdalam pengolahan maupun dalam proses penyelesaiannya. 

Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, yaitu: 

1). Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang- 

orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka berurusan dengan instansi 

atau lembaga. 

2). Layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 

pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya. 

3). Layanan berbentuk perbuatan.Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 

70-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.Karena itu 
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faktor keahlian dan ketrampilan petugas sangat menentukan terhadap hasil 

perbuatan atau pekerjaan.Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang 

tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering 

bergabung.Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan 

dalam hubungan pelayanan secara umum.Jadi tujuan utama yang berkepentingan 

ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan 

sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. 

Dalam penelitian ini, untuk menemukan model pelayanan Puskesmas. 

Penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Research and 

Development yang dikemukakan oleh Borg & Gall 1983 dengan 10 (sepuluh) 

langkah dalam pelaksanaanya, yaitu: 

a. Research and information collecting. Mungumpulkan 

informasi dan melakukan penelitian awal terhadap literatur 

ataupun sumber-sumber lain yang relevan 

b. Planning. Melakukan perencanaan mengenai konsep yang akan 

digunakan untuk merancang model berdasarkan informasi yang 

diperoleh dan rencana mendatang 

c. Develop preliminary form of product. Mengembangkan model 

baru 

d. Preliminary. Melakukan persiapan uji coba model dilapangan 

dalam lingkup terbatas. 

e. Main product revision. Melakukan revisi terhadap model 

berdasarkan hasil uji coba terbatas 
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f. Main field testing. Melakukan uji coba model dilapangan 

dalam lingkup yang lebih besar 5 (lima) Puskesmas 

g. Operational product revision. Melakukan revisi terhadap 

model berdasarkan uji coba model yang lebih besar. 

h. Operational field testing. Melakukan uji coba model 

dilapangan dalam lingkup yang lebih besar lagi 7 (tujuh) 

Puskesmas 

 

i. Final product revision. Melakukan revisi terakhir setelah 

mendapatkan masukan dari hasil tes dilapangan. 

j. Dominition and implemention. Menyampaikan laporan akhir 

penelitian dalam sebuah seminar hasil penelitian dan juga 

dalam jurnal ilmiah. 

 

 

I. Puskesmas Wisata 

 
Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, 

merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta 

aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul  oleh 

pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan 

dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna 

mencapai derajatkesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu 

pelayanan kepada perorangan.Puskesmas berfungsi sebagai :1.Pusat 

penggerak pembangunan berwawasan kesehatan .2.Pusat pemberdayaan 
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keluarga dan masyarakat. 3.Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 

Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas 

meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), 

promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan). 

Bentuk berupa puskesmas wisata yang merupakan satu-satunya 

puskesmas yang menawarkan fasilitas kesehatan modern berbasis wisata 

hal tersebut bertujuan sekaligus untuk menarik masyarakat. Pemerintah 

berharap puskesmas wisata dapat menjadi ikon baru untuk 

masyarakat.Namanya puskesmas wisata, namun dalam memberikan 

pelayanannya hampir sama dengan puskesmas lainnya. Yang membedakan 

puskesmas wisata dengan puskesmas biasa terletak pada lingkungan dan 

teknologi yang disediakan lebih modern dan sedikit berkelas, serta 

menjauhkan kesan puskesmas yang pelayanannya dinilai belum 

maksimal
20

. Konsep puskesmaswisata sangat diperlukan bagi masyarakat 

sekitar lokasi kawasan di sentral ekonomi.Prinsip-prinsip dasarPuskesmas 

Wisata:Untuk mewujudkan visi dan misi di Puskesmas Kota Malang 

(wisata) dikembangkan nilai-nilai budaya: 

a. Cepat mengambil tindakan. 
 

b. Akurat dalam memberikan pengobatan. 

 

c. Komunikatif dalam memberikan informasi. 

 

d. Aman dalam bertindak. 

 

e. Pelayanan kesehatan prima dengan senyum, sapa 
 

 
 

20
Trip Riau, “Pekanbaru Sekarang Punya Puskesmas Wosata”, Dalam 

www.tripriau.com/1970/pekanbaru-sekarang-punya-puskesmas -wisata.html(diakses pada tanggal 

20 September 2019 pukul 16:18 WIB) 

http://www.tripriau.com/1970/pekanbaru-sekarang-punya-puskesmas
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Puskesmas wisata menghadirkan konsep rumah yang nyaman, lengkap 

dengan area bermain anak-anak. Pelayanan yang disediakan
21

: 

a. Pelayanan Bpjs. 

 

b. Pengobatan rawat jalan 

 

c. Pelayanan kesehatan poly umum 

 

d. Pelayana kesehatan poly gigi 

 

e. Pelayanan kesehatan poly anak 

 

f. Pelayanan kesehatan poly usila 

 

g. Pelayanan kesehatan AKB 

 

h. Palayanan kesehatan poly gigi 

 

i. Cek laboratorium 

 
Puskesmas Dau dikenal sebagai puskesmas wisata yang merupakan 

salah satu tempat wisata yang terletak di Kecamatan Dau sekaligus 

menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Malang. Kecamatan Dau 

terletak diantara Kota Malang dan Kota Batu yang dimana saat ini banyak 

wisatawan yang berkujung ke kota wisata ini. Berbagai jenis wisata 

dengan keindahan dan keunikan yang menakjubkan serta keindahan seni 

budaya yang beragam. Seperti wisata sengkaling yang merupakan tempat 

wisata wahana air, wisata belanja atau wisata yang lain yang terkenal di 

Kecamatan Dau. 

 

 

 

 

 
 

21
Nova, “Ini Layanan Puskesmas Wisata Pekanbaru”, Dalam http://bertuahpos.com/berita/ini- 

layanan-puskesmas-wisata-pekanbaru.html(diakses pada tanggal 20 september 2019 pukul 14:00 

WIB 

http://bertuahpos.com/berita/ini-

